
 بر معظم انقالب در گام دومبیانیه رهموضوعات پیشنهادی پژوهشی 

 

 و ترس کاذب در تحقق اهداف انقالب؛ جایب یدیمااکاذب با ن دیام تفاوت 

 و ترس کاذب در تحقق اهداف حوزه؛ جایب یدیمااکاذب با ن دیام تفاوت 

 مردم؛ انیدر م ندهیبه آ یدواریتحقق و گسترش ام یهاراه 

 طالب؛ انیدر م ندهیبه آ یدواریتحقق و گسترش ام یهاراه 

 ؛یغرب یبا سبک زندگ یاسالم یندگمتفاوت سبک ز یمحورها نیترمهم 

 ؛یگام دوم انقالب اسالم هیانیدر ب یجهان یهادر آستانه ظهور در صحنه یهادهیپد 

 ممدوح و استقالل مذموم؛ استقالل 

 انقالب؛ یاز خطاها یاامام خامنه منظور 

 آن؛ یها و شعارهاها، ارزشبودن آرمان رینظرناپذ دیو تجد یانفعال انقالب اسالم عدم 

 انقالب ها؛ ریبه سرنوشت سا یدچار نشدن انقالب اسالم علل 

 شکست بلوک شرق و غرب توسط انقالب؛ یچگونگ 

 تا احتضار؛ یاز فروپاش ،یاسالم یدشمنان جمهور سرنوشت 

 تیّتر از مقبولیمرسوم و مبنائ یهاتیّفراتر از مشروع یتیّبه مشروع یاسالم یجمهور یازمندین علل 

 گام دوم انقالب؛ هیانیبا توجه به ب یاجتماع

 کا؛یمذاکره با آمر یو معنو یماد یهاانیز 

 ؛یانقالب اسالم یهادر تحقق آرمان هیعلم یهاحوزه تیمسئول 

 ؛یتمدن اسالم نیو تکو یریگدر مراحل پنجگانه شکل یانقالب اسالم گاهیجا 

 ؛یمطلوب گفتمان انقالب اسالم تیمعنو یشناس تیماه 

 عالم؛ یاسیس یهانظام گریبا د سهیدر مقا ینینظام مردم ساالر د یهاشاخص نیمهمتر 

 دوگانه سازش و مقاومت؛ ینیع یامدهایو پ ینظر یمبان 

 به اهداف خود؛ یانقالب اسالم یابیآن در دست یواژه جهاد و نقش محور دیکل 



 به  یبندیپا انزیمعاصر جهان از جهت م یهاانقالب نیبا مهمتر رانیا یانقالب اسالم یقیتطب سهیمقا

 ن؛ینخست یهااهداف و آرمان

 ؛یجهاد جوانان انقالب نیتریاشهیو ر نیبه عنوان نخست «ندهیبه آ دیام»مسئله  ینید مستندات 

 ت؛یخاصیب یهاها با ائتالفمتحد شدن ناظر به آرمان تفاوت 

 ؛یرانقالبیغ ای محافظه کارانه یرهایرهبر انقالب از تفس هیانیدور نگه داشتن ب یراهکارها 

 بر ضعف دو قطب شرق و غرب؛ یانقالب اسالم ریتأث 

 آن؛ در عمر چهل ساله یانقالب اسالم یشعارها یماندگار یخیتار لیتحل 

 جهان؛ همه یبرا ییبه مثابه شعارها ،یانقالب اسالم یشعارها لیتحل 

 ؛ینید یهاو ارزش یانقالب اسالم یمسئوالن از شعارها یگردانیاز رو یناش یهابیآس 

 تحقّق  یو کوشش برا ینید یهاو ارزش یانقالب اسالم یبه شعارها یبندیاز پا یناش یهاتیموفق

 ها؛آن

 ؛یاسیو نظم س یجوشش انقالب وندی: امکان پینظام انقالب یهیّ نظر 

 و  یاز تضاد جوشش انقالب یاجتماع یخیتار یلیها: تحلدر انقالب یسازپس از نظام یگریانقالب افول

 ؛یاسیم سنظ

 ؛یدر انقالب اسالم هاتیّو واقع دهایبا انیم یفاصله یشناسانه و اخالقانسان لیتحل 

 ؛یدر انقالب اسالم هاتیّو واقع دهایبا انیم یاز فاصله یشناختجامعه لیتحل 

 ؛یانقالب اسالم یهاتیّو واقع دهایبا انیم از قبض و بسط در فاصله یخیتار یلیتحل 

 با دوستان و دشمنان؛ یانقالب اسالم تعامالت 

 ؛(یدانیم لیجوانان )تحل انیدر م یانقالب اسالم یرهبر گاهیجا 

 ؛یاجتماع یاسیو نقش آن در معرفت س یخیتار تجربه مفهوم 

 ؛یاسالم نیو امکان تمدن نو یستیچ 

 ظهور؛ یآمادگ یبرا ینقش تمدن اسالم یو چگونگ ییچرا 

 در جهان امروز؛ دیجد ی: قطبیاسالم انقالب 

 جهان استکبار؛ یدر برابر دشمن رانیملت ا زهیو انگ یمانیقدرت ا توان 



 فرانسه، هند،  یهامشابه در انقالب یهابعد از چهل سال از انقالب با مدت رانیا یهاشرفتیپ یسهیمقا

 ن؛یو چ یشورو

 آن؛ یقاجار تا انتها ی: از ابتدارانیاقتصاد ا انیجر 

 آن؛ یقاجار تا انتها ی: از ابتدارانیدر ا یو فن هیپا علوم 

 آن؛ یقاجار تا انتها ی: از ابتدارانیدر ا یداخل استیس 

 آن؛ یقاجار تا انتها ی: از ابتدارانیدر ا یخارج استیس 

 آن؛ یقاجار تا انتها ی: از ابتدارانیا یایجغراف 

 آن؛ یتا انتها یپهلو ی: از ابتدارانیاقتصاد ا انیجر 

 آن؛ یتا انتها یپهلو ی: از ابتدارانیدر ا یو فن هیپا علوم 

 آن؛ یتا انتها یپهلو ی: از ابتدارانیدر ا یداخل استیس 

 آن؛ یتا انتها یپهلو ی: از ابتدارانیدر ا یخارج استیس 

 آن؛ یتا انتها یپهلو ی: از ابتدارانیا یایجغراف 

 ؛یانقالب اسالم یروزیپس از پ یصنعت در چهل ساله یمورد یکالن: مطالعه تیریدر مد جوانان 

 ؛یاسیمشارکت س یو کالم یفقه یمبان 

 ؛یمردمساالر یو کالم یفقه یمبان 

 ؛یدانیم ی: مطالعهرانیمردم ا یاسیس نشیو عمق ب سطح 

 ؛یعدالت قبل و پس از انقالب اسالم یهاشاخص سهیمقا 

 ؛یمختلف پس از انقالب اسالم یهاعدالت در دولت یهاشاخص یسهیمقا 

 در باب عدالت؛ یرهبر یهایو نگران هاهیتوص 

 مسئوالن در انعکاس آمار خدمات؛ ینارسا غاتیتبل علل 

 آمار خدمات؛ غیاعالم و تبل یهاو روش اصول 

 عدالت؛ یهادر شاخص یاز حکومت علو یالگوبردار یو فقه یکالم یمبان 

 یبا فضا یاسهیمقا لیجامعه )تحل یعموم یاخالق در فضا قیدر گسترش و تعم یانقالب اسالم ریتأث 

 ؛(یاز انقالب اسالم شیپ

 ؛(یاز انقالب اسالم شیپ یبا فضا یاسهیمقا لی)تحل تیمعنو قیدر گسترش و تعم یانقالب اسالم ریتأث 



 ؛یامروز آلوده یجوانان در فضا انیدر م تیمعنو قیو تعم جیترو یراهکارها 

 ؛یانقالب انیانقالب و جر یبه شعارها یتوجهیاز ب یناش یهاخسارت 

 ؛یعیطب استفاده نشده یهاتیظرف یآمار لیتحل 

 ؛یانسان استفاده نشده یهاتیظرف یآمار لیتحل 

 س؛ای جادیدشمن در ا استیمقابله با س یهاو روش اصول 

 دانش در ساخت قدرت؛ رینسبت دانش و قدرت: تأث یفلسف لیتحل 

 نسبت دانش و قدرت؛ یخیتار لیتحل 

 ت در جهان امروز؛نسبت دانش و قدر لیتحل 

 ؛یثروت و قدرت با مالحظات اخالق دیاز دانش در تول یریگبهره 

 ؛یدانیبر مطالعات م یمتک ،یرانیا یاستعدادها تیفیتنوع و ک لیتحل 

 ه؛یعلم یهاحوزه یعلم توسعه یهااستیس نیتدو 

 ؛یو وجدان اخالق یرشد شعور معنو یبرا یحکومت یتیحما یهااستیس 

 ها؛آن یهاکیراهبردها و تاکت لیو ضد اخالق و تحل تیضد معنو یهاکانون یارسانه یابزارها 

 ؛یاقتصاد یهامیتحر یادامه و اثرگذار جاد،یدر ا یرانقالبیو غ فیضع یعملکردها ریتأث 

 ران؛یاقتصاد ا یساختار وبیع 

 از آن؛ یناش یهاو چالش خیبه نفت، تار رانیاقتصاد ا یوابستگ 

 از آن؛ یناش یهاو چالش خیتار ران،یدر ا یدولت اقتصاد 

 از آن؛ یناش یهاو چالش خیکشور،  تار یمنابع انسان تیاعتماد به ظرف عدم 

 ها؛بیاز آس یناش یهاو چالش یشناسبیآس خ،یتار ران،یدر ا یبندبودجه نظام 

 (؛یاز آن )مطالعات مورد یناش یهااقتصاد و چالش ییاجرا یهااستیثبات س عدم 

 ران؛یا یاقتصاد یهاتیاولو 

 ران؛یا ییدر نظام اجرا دیزا یهانهیهز 

 هر  یمختلف )برا ینهادها یبرا یمدت اقتصاد مقاومتو کوتاه مدتانیبلندمدت، م ییاجرا یهابرنامه

 نهاد، جداگانه(؛

 ،(؛رانیزا )با لحاظ اقتضائات خاص ااقتصاد درون یهامبنا و روش معنا 



 ،(؛رانی)با لحاظ اقتضائات خاص ا انیبناقتصاد مولد و دانش دنیرس یهامبنا و روش معنا 

 ،(؛رانی)با لحاظ اقتضائات خاص ا یاقتصاد مردم یهامبنا و روش معنا 

 ،(؛رانیگرا )با لحاظ اقتضائات خاص ااقتصاد برون یهامبنا و روش معنا 

 ؛یاو اقتصاد مذاکره یاقتصاد مقاومت یهاتفاوت 

 و وابسته؛ یاتصاد مذاکرهبه اق شیگرا ءیمناش 

 ؛«ها در داخل کشور استراه حل یهمه»و مفهوم  معنا 

 ،فساد، اقتضائات خاص  یانواع فسادها، حوزه کیمبارزه با فساد )با تفک ریو تداب هااستیمبنا، س معنا

 ؛(…و رانیا

 ؛یاسیقدرت و اثر آن در نظام س حب 

 ؛یاسیمال و اثر آن در نظام س حب 

 گام اول )بر مبنا آمار  یاز آغاز انقالب تا انتها یاسالم یمسئوالن جمهور یاشراف یتا زندگ یانقالب زهد

 (؛یو اسناد کاف

 طاغوت )بر اساس اسناد و آمار، واقع  یو دوره یاسالم یجمهور یدولت یهافساد در دستگاه یسهیمقا

 (؛یابیقتیحق یبا چارچوب نظر نانه،یب

 بر اساس اسناد و آمار، واقع  گرید یهاو دولت یاسالم یجمهور یتفساد در دستگاه دول یسهیمقا(

 (؛یابیقتیحق یبا چارچوب نظر نانه،یب

 عدالت )بر اساس آمار و اسناد(؛ یبه سو رانیا یاسالم یجمهور یهاگام 

 یاسالم یعدالت محقق شده در جمهور یسازو پنهان یینماواژگونه یتالش دشمنان برا یبررس ابعاد 

 ران؛یا

 ؛یو اخالق یثروت، از منظر فقه کسب 

 یانسان یرویاز جهت نبود ن ژهیعدالت، به و یدرباره یرهبر یابالغ یهااستینشدن س ییاجرا علل 

 سته؛یشا

 ؛یاستقالل و آزاد رامونیپ شبهات 

 ؛یالمللنیجهان سلطه از تعهدات خود در قراردادها و معاهدات ب تخلفات 

 آن؛ لیبه جهان سلطه و تحل رانیاعتماد مردم ا یآمار یبررس 



 در مقابل جهان سلطه؛ رانیدولت ا فیو وظا هااستیس 

 ؛یغرب یسبک زندگ یو مبنا مفهوم 

 ؛یغرب یسبک زندگ جیاز ترو یناش آثار 

 و راه حل ها یابی شهیر ران؛یمردم ا نیدر ب یغرب یسبک زندگ قیمصاد. 

 

در  گریو صدها موضوع قابل استخراج د هدیبه عنوان نمونه ذکر گرد تنهاموضوعات  نیا که الزم به ذکر است

 وجود دارد. هیانیب نیا

 مدرسه علمیه محمودیه کرمان


