


 

  

  

  

  

  

  

 

  

حج كانون معارف الهي است كـه از آن محتـواي سياسـت اسـالم را در     

  )77، ص 21(صحيفه امام، ج تمامي زواياي زندگي بايد جستجو نمود. 

  

 

  

هـا و   بايد كتـاب  ....كنم. مجدداً روى نوشته و جزوه و كتاب تكيه مىمن 

هاى مقـدر داده بشـود؛    هايى روشن به سؤال هايى نوشته بشود، پاسخ جزوه

شـود؛   ها هميشه تكرار مـى  هر روز هم سؤالى وجود دارد. بعضى از سؤال

ى به حوادث جارى است. بايستى  ها موسمى و وابسته ليكن بعضى از سؤال

با چـاپ مناسـب آمـاده    ها با بهترين بيان، با زيباترين ترجمه و  اين سؤال

(سـخنراني در جمـع    د.جا داده بشـو  شاءاهللا در آن شود و در اختيار باشد و ان

  )23/4/70مسئوالن حج، 
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  مقدمه

است که کرانة ناپيداي ظرايف و لطايف  9معارف ناب اسالم محمديو زيارت عصارة حج 

  بوده و هست. مطمح نظر علما، فرهيختگان و هنرمندانآن، هماره 

دست را فراهم نمـوده اسـت و    ب نظر بلند نظران قلم بهلجذبة اين نظرگاه بلند، پيوسته موجبات ج

بـاره کتـب و رسـائل گونـاگون      ، در ايـن :اهللابزرگان و انديشمندان دلدادة آستان مالئک پاسبان آل 

هـا و مفـاهيم حـج و زيـارت، نيـاز بـه        تنوع، جامعيت، پويايي و پهنة وسيع آمـوزه نگارند.  نگاشته و مي

بايست انديشمندان و پژوهشگران متبحر اسالم شـناس،   ناپذير دارد و مي اهتمامي ويژه و سعي خستگي

  رف و رموز اين عرصه بردارند.  هاي بلند و مستحکمي در جهت کشف معا گام

گيـري از ديـدگاه و نظريـات     کوشـد تـا بـا بهـره     در اين راستا پژوهشکده حج و زيـارت مـي  

نمايـد و موجـب    کـاوش فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي، ابعاد ناکاويده حوزه حـج و زيـارت را   

  اعتالي هر چه بيشتر فرهنگ حج و زيارت شود. 

پژوهشـکده   ۹۴تـا   ۹۳بازه زماني حـج  هاي انجام شده در  اين گزارش به اميد بازتاب تالش

هاي پژوهشکده حج  حج و زيارت فراهم آمده است تا از اين رهگذر، پژوهشگران، بيشتر با فعاليت

  و زيارت، آشنا شوند.

  پژوهشكده حج و زيارت
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. اخـالق و اسـرار؛   ۱«هـاي   گروه علمي ـ پژوهشي به نـام   ۵پژوهشکده حج و زيارت داراي 

و واحـد ترجمـه و   » . مطالعـات اجتمـاعي  ۵کالم و معارف؛ . ۴ ؛. فقه و حقوق۳تاريخ و سيره؛  .۲

ها، توليد آثـار فـاخر در    هاي علمي اين گروه ترين فعاليت باشد که يکي از مهم مينشريات علمي 

عنوان  ۹و تأليف عنوان  ۶۴عنوان اثر در قالب  ۸۴تعداد حوزه حج و زيارت است. در سال گذشته 

  گردد. ميآن مبادرت معرفي  که به تهيه و تدوين شده استنشريه عنوان  ۱۲و ترجمه 

  

  



  کارنامه پژوهشکده حج و زیارت    

 

 

۶ 

  

  

  

  

  

  اخالق و اسرار. ۱

 حج و حق الناس

  ١٣٩٣نشر: مرداد / يصفحه، رقع١٦٠، ينيداود حس

 و الناس اهميت حقبه شناسي و پنج فصل  مفهوممقدمه در يک اين اثر 

  پرداخته است.الناس،  کارهاي اداي حق حج و راه الناس با رابطه حق

  در حج :تيره اهل بيس

  ١٣٩٣نشر: اسفند / يريصفحه، وز٢٧٢، يمحمدجواد جواد

حـج در  مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسـي و تبليغـي   اين کتاب ابعاد 

  را مورد پژوهش قرار داده است.  :بيت سيره اهل

  عاديدر م يفتگيش يلحظه هاافت پروردگار: ثبت يض

  ١٣٩٣ ينشر: د/ يصفحه، رقع١١٦، يزهرا احمد

اين اثر نويسنده لحظات زيبـاي حـج و حضـور در مشـاهد شـريفه و      در 

  بت کرده است.هاي عرفاني ث مشاعر را با برداشت
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 گريد يارت از نگاهيز

  ١٣٩٤ر ينشر: ت/ ييصفحه، پالتو ٨٤، ينيم امياهللا ابراه تيآ

تـدوين شـده    :يندو بخش زيارت خانه خدا و زيـارت معصـوم  اين اثر در 

 اهللا الحـرام بـه اعمـال، آداب و شـرايط حـج مقبـول       است. در بخش زيارت بيت

وظايف پيـروان در مقابـل    و شان بر پيروان :به حقوق معصوميندوم پرداخته است. در بخش 

  اين حقوق اشاره دارد. 

 همسفر: ره توشه زائران عتبات عاليات

  ١٣٩٤نشر: مرداد / صفحه، وزيري٤٢٠از نويسندگان،  جمعي

ــن  ــرم  اي ــارتي عــراق، ح ــي شــهرهاي زي ــه معرف ــاب ب ــه  کت ــاي ائم ه

و سـفرهاي زيـارتي، احکـام سـفر،     و امامزادگان، آداب زيارت  :معصومين

  نامه مختصري از معصومين مدفون در عراق و شهادت آنها پرداخته است.  زندگي

  سعي و طواف هاي آسماني در اشواط نيايش

  ١٣٩٣محمود شريفي اقدم/ نشر: زمستان 

با اسـتفاده از دعاهـاي   اين اثر دعاي هريک از اشواط سعي و طواف را 

  .تنظيم و تدوين کرده استزائران قرآني براي 
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   تاريخ و سيره. ۲

  هاي مختلف تاريخ اسالمي مناسبات ايرانيان با حجاز در دوره

  ١٣٩٣نشر: دي / صفحه، وزيري٢٥٢سيدمحمود ساماني، 

با حجاز و اثرگذاري آنها بـر   ي مستقل ايرانيها بررسي مناسبات دولت

گـزاري و خـدمات در حـرمين     ويـژه حـج   تحوالت سياسي و اجتمـاعي، بـه  

  در ادوار مختلف، هدف اين پژوهش است.شريفين 

  به صفّين 7جغرافياي تاريخي مسير امام علي

  ١٣٩٤رقعي/ نشر: بهار  صفحه، ١٥٢يار،  احمدخامه

از کوفـه تـا    7اين کتاب به بازشناسي مسير رفت و برگشت امام علي

صفّين و موقعيت جغرافيايي محل جنگ صفين بر پاية منابع تاريخي و نيز تحقيقـات ميـداني   

  پردازد. هاي واقع در طول اين مسير مي مؤلف و زيارتگاه

  تراث كربالء

  ١٣٩٣نشر: بهمن / وزيريصفحه، ٥٠٤سلمان هادي آل طعمة، 

و المعارفي كوچك درباره تاريخ علمي و فرهنگي كـربالي معـال    دايرة

  اين شهر است.قديمي درباره تصاوير 
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  هاي   نگاري زيارتگاه  مجموعة تراجم تك

  مشهور جهان اسالم

ـان   هاي مشهور جهان اسـالم بـه   اين مجموعه که به معرفي زيارتگاه ـارتي    ويـژه مک ـاي زي ـات  ه عتب

ـات،  پردازد، هدف گردشگران مذهبي و زائران عتبات عاليات است که  عاليات، سوريه و مصر مي زائران عتب

  د.نت کامل به زيارت آنان بپردازفرعند و با موبه خوبي آشنا شرا هاي مدفون در اين بقاع  شخصيت

رتگـاه از جملـه   در فاز اول، يازده زيارتگاه عراق، هدف اين طرح بود و پس از آن بيسـت زيا 

سـازي   سوريه، عربستان، مصر و افغانستان به آن افزوده شد که در حال آمادهکشور هاي  زيارتگاه

تأليف اين مجموعه توسط چهارتن از پژوهشگران گروه تاريخ و سيره صـورت گرفتـه کـه     است.

  يار. عبارتنداز: محمدمهدي فقيه بحرالعلوم، محمدسعيد نجاتي، سيد محمود ساماني و احمد خامه

 سفرنامه عتبات، هند و حج

  ١٣٩٤رداد خنشر: ، وزيري/ صفحه٣٢٤، ينيقزو ين تقويدمحمدحسيس

به سه كشور عراق، هنـد و حجـاز   مؤلف، گزارش مسافرت هشت ماهه 

 يقمر ۱۳۴۱ يع الثانيرب ۹آغاز شده و تا  ۱۳۴۰شعبان  ۱۴در روز است که 

  .ديبه طول انجام
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ه درباره امام كاظم و ن: فهرستواره آثار منتشر شديكاظم يشناس كتاب

   8امام جواد

  ١٣٩٤بهشت ينشر: ارد/ يصفحه، رقع٢١٢، ياباذر نصراصفهان 

ها  هها، مقال از كتابپس از پيروزي انقالب از آثار و منابع منتشره،  يگزارش

 ) است. 8درباره امام كاظم و امام جواد( يـ دانشگاه يحوزو يها نامه انيو پا
  

 نيمجموعه مقاالت اربع

ـ سندگان، به کوشش پژوهشـکده حـج و ز  ياز نو يجمع صـفحه،  ٥٢٠ارت، ي

  ١٣٩٤ر ينشر: ت/ يريوز

مقاله چاپ شـده   ۲۲و نيز  7مقاله برتر دربارة اربعين امام حسين ۱۸

  ها، به همراه کتابشناسي اربعين تشکيل دهنده اين مجموعه است. در روزنامه

 د و مسجد صعصعهيمسجد مقدس سهله، مسجد ز يراهنما

  ١٣٩٣نشر: آبان / يبيه، جحصف٩٦، يعلو يدعليس

وه نمازهـا و  يو شـ ي موجـود در آن  هـا مقـام  و مسجد سهله يمعرف

بيـان  د و يـ دو مسجد صعصعه و زبه همراه ن مسجد، يه مربوط به ايادع

  است.موضوع اين کتابچه اعمال آنها 

 نيالزائر ةيهد

 يدمحمد موسـو يح سي، تصحق.)١٣٢١بعـد از   ي(متوفايزائر طهران ينوشته محمدهاد

  ١٣٩٤رداد خنشر: / يصفحه، رقع٢١٦نژاد، 

 يخيمعتبـر تـار  منـابع  از  يقـات و يز تحقيـ مشاهدات مؤلف و ندر اين کتاب، 

نسـب آنـان و   آنهـا و  ن در يز مـدفون يامامان و امامزادگان و ن  نه و بارگاهيمکه و مد يارتيزدربارة اماکن 

    رات صورت گرفته در آنها به طور مفصل ذکر شده است.يها و گنبدها و تعمن ساختمانيهمچن
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  در تاريخ نگاري اسالمي نقش شيعه

  ١٣٩٤صفحه، رقعي/ نشر: مرداد  ٢١٦محمد غفوري، 

اثر التشيع علي الروايات التاريخيـه فـي   «اين کتاب به بررسي و نقد کتاب 

پرداخته و به شبهات آن پاسخ » عبدالعزيز نورولي«تأليف » قرن االول هجري

  داده است.

 نهيسالم بر مد

  ١٣٩٤ر ينشر: ت/ يبيصفحه، ج١٤٤، يد مالمحمديمج

از امـاکن مقـدس و    ينوجوانـان را بـا برخـ    ،ن کتاب به زبان سـاده يا

  سازد.  مينه منوره آشنا يمد يخيتار

قصرشـيرين  ـ   از قم تا كربال: سفر به عتبات عاليات؛ بررسي راه قم

  در دوره قاجار

  ١٣٩٣نشر: اسفند / يصفحه، رقع١٨٧مقدم،  يده سلطانيسع

هاي ارتبـاطي در   ترين راه تا چندي پيش مسير قم ـ قصرشيرين، از مهم 

هاي مـذهبي و   كاركردبررسي آمد؛  ايران و مسير زميني اصلي زائران عتبات و حجاج به شمار مي

  اين مسير، هدف پژوهش اين کتاب است.فرهنگي 
 

  برگزاري حج در دوره پهلوي

  ١٣٩٣ ينشر: د/ يصفحه، رقع١٣٦مقدم،  يده سلطانيحم

گيـري اداره حـج و زيـارت در دوره پهلـوي دوم، شناسـايي       روند شـكل 

  ه، موضوع اين پژوهش است.مشكالت و موانع برگزاري حج در اين دور
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  (درخم ابروي دوست).ق   ه1431گزارشي از حج گزاري سال  31حج 

  1394وزيري/ نشر: بهار  صفحه، 300يعقوب توكلي، 

اين کتاب گزارشي است از اتفاقات و وقايع روزشمار حـج تمتـع در سـال    

  باشد.  ميمراسم حج که سندي مکتوب از اجتماع ميليوني مسلمين در  ۱۳۸۹

  .ق  ه1432گزارشي از حج گزاري سال  32حج 

  ١٣٩٤وزيري/ نشر: تابستان صفحه،  ٩١٦عبدالرسول هاجري، 

اين کتاب گزارشي است از اتفاقات و وقايع روزشمار حج تمتـع در سـال   

  باشد.  ميمراسم حج که سندي مکتوب از اجتماع ميليوني مسلمين در  ۱۳۹۰
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  فقه و حقوق. ۳

 حج و واليت فقيه

  ١٣٩٤نشر: خرداد / صفحه، وزيري٢٤٤رضا عندليبي و مهدي درگاهي، 

محدوده واليت فقيه در عرصه حج و زيارت و وظايف حاکم اسـالمي در  

قـرار  فقهـي  کتـاب مـورد بررسـي    در اين اي است که  قبال اين مهم، مسئله

  گرفته است.

  حج و حقوق بشر

  ١٣٩٤ن ينشر: فرورد/ يريصفحه، وز٢١٢، يمسعود راع

هـاي خاصـي را از    هاي حقوق بشري حج، در چند اليـه، حمايـت   آموزه

کـه در ايـن کتـاب بـا رويکـردي تطبيقـي بـين        . انـد  حجاج به عمـل آورده 

  هاي حج و قوانين حقوق بشر مقايسه شده است.  آموزه

 االسالميةبين المذاهب  دراسة فقهية مقارنةفقه الحج: 

  ١٣٩٤نشر: تير / صفحه، وزيري ٥٠٠شيخ محمدمهدي نجف، 

هي شـيعه  هاي فق رويكردي تطبيقي در بيان مسايل فقهي حج، مطابق با نظريهاين کتاب با 

بـا هـدف نزديـك كـردن     کـه  است. رويكردي نگاشته شده سنت  اماميه و فقه مذاهب اربعه اهل

  است.شده  انتخاب هاي مذاهب اسالمي به يكديگر ديدگاه
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۱۴ 

حج در آينه فقه: مجموعه مقاالت فقهي فصلنامه ميقات حـج از سـال   

 1392تا  1371

  نشـر:  / وزيـري جلـد،   ٣پژوهشـکده حـج و زيـارت،    گروه فقه و حقـوق  

  ١٣٩٤تير 

ميقـات حـج   نگاشـته شـده در فصـلنامه    فقهي اتقان علمي مقاالت 

گروه فقه و حقوق پژوهشكده را بر آن داشته تا مقـاالت ايـن نشـريه را    

  منتشر كند.» حج در آينه فقه«استخراج كرده و در قالب يك مجموعه سه جلدي با عنوان 

  سرزمين منا و مسائل نوپديد

  ١٣٩٣نشر: بهمن / صفحه، وزيري٣٠٠، ينجاتد يمحمدسع

اهللا الحرام براي انجام مناسـك   از مشاعري است كه همه ساله حجاج بيت »منا«

ـا وجـود جمعيـت     چهارگانه حج تمتع، در آن اجتماع مي كنند و محدوديت فضاي آن ب

يد در منا مـورد بررسـي   در اين کتاب مسائل نوپد .بسيار، باعث شده تا متوليان امر در صدد توسعه آن برآيند

  فقهي قرار گرفته است.  

 گاه آن در فقهيطواف نساء و جا

  ١٣٩٤ر ينشر: ت/ يريصفحه، وز٢٤٨، ياردکان يد کماليحم

اصل وجوب طواف نساء در اقسام حج و عمره، و نوع بررسي ن کتاب به يا

مـورد  ، احکام مترتب بر طـواف نسـاء   پاياندر و  ن وجوب و آثار آن پرداختهيا

  قرار گرفته است. يبحث و بررس

  غروب شرعي از ديدگاه فريقين

  ١٣٩٣ ينشر: د/ يريصفحه، وز٣٠٤حميد كمالي اردكاني، 

ـائم و    (غروب شرعي در سه حكم كثيراالبتالء  ـار ص مبدأ زماني نماز مغـرب، افط

در تحقق غروب شرعي بين فقهاي اماميـه و اهـل    .شود ، مطرح مي)افاضه از عرفات

  ، که در اين کتاب به اين مسائل پرداخته شده است.استسنت اختالف 
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۱۵ 

   )ين وحيزائران سرزم يفرهنگ اصطالحات حج و عمره (راهنما

ـ  يسـ  ي، بـا همکـار  يمسعود فکر ـ ز، وصـفحه ۲۷۸، يد احمـد عالئ   نشـر:  / يري

  ۱۳۹۳ يد

شـوند كـه نيازمنـد     مواجه مي يزائران بيت اهللا الحرام اغلب با اصطالحات

اي از ايـن اصـطالحات بـا توضـيح      مجموعـه در ايـن کتـاب   شناخت معنا و كاربرد آن هسـتند.  

  گردآوري شده است.مختصري، 

  گاه آن در فقهيم و جايمقام ابراه

  ۱۳۹۳نشر: اسفند / يريصفحه، وز۲۱۲، يبيو رضا عندل يدرگاه يمهد

مقـام   يرام و احتمـال جابجـاب  ر در مسـجدالح يـ اخ يها با توجه به توسعه

مقـام  «تـا   ارت بر آن شدي، گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و ز7ميابراه

  ق قرار دهد.يو تحق يرا مورد بررس» گاه آن در فقهيو جا 7ميابراه

 پيرامون نماز زيارت يفقه يپژوهش

  ١٣٩٤نشر: خرداد / يصفحه، رقع٢٣٢، يرضا سلم آباد

نماز زيارت و مسائل مرتبط با آن در اين کتاب مـورد بررسـي   مشروعيت 

  فقهي قرار گرفته است. 

مراجـع معظـم    يبا حواش =ينيامام خم يمناسك حج مطابق با فتاوا

  )1393د يش جديراي(ود يد و استفتائات جديتقل

ـ پژوهشـکده حـج و ز  گروه فقه و حقـوق   ـ وز صـفحه،  ٨٦٧ارت، ي   نشـر:  / يري

    ١٣٩٣ر يت

ات عظـام  يـ حضـرات آ  ،ديـ مراجـع بزرگـوار تقل  و استفتائات جديـد   يشاحج با حو يمناسک محش

ـ ياردب ي، موسـو يزنجـان  يري، شـب يگانيگلپا ي، صافيرازي، مکارم شيستاني، سيا خامنه ، ي، سـبحان يل

  نگارش يافته است. يزي، بهجت و تبري، فاضل لنکرانيهمدان ينور
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۱۶ 

  مناسك همراه

  نشـر:  / صـفحه، پـالتويي   ١٤٤زيـارت ـ   گروه فقـه و حقـوق پژوهشـکده حـج و     

  ١٣٩٤تير 

سو و لزوم دسترسي آسان و سريع به احکام  حجيم بودن مناسک حج از يک

را کـه  اي از مناسک حج  گزيدهگروه فقه و حقوق را بر آن داشت که  ،مبتالبه حج از سوي ديگر

  تن از مراجع تقليد است تدوين نمايد. ۱۴مشتمل بر فتاواي 

  در حج استطاعت جسمي

  .١٣٩٤صفحه، رقعي/ نشر: تير  ١٧٢آهللا هادي،  قدرت

هاي بهداشتي بـه   در اين کتاب مسائل پزشکي مرتبط با حج به همراه توصيه

  زائرين مطرح شده است.

  تحقيق في غسل االحرام

  .١٣٩٣صفحه، رقعي/ نشر: بهمن  ١١٩علي عندليب همداني، 

قرار گرفته و نظريـات  حکم غسل احرام در اين کتاب مورد بررسي فقهي 

  و ادله قدما و متأخرين در مورد آن تحليل شده است.
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  معارفکالم و . ۴

  در انديشه اسالمي (با رويكرد نقد وهابيت) صفات خبري

 ١٣٩٤تابستان صفحه، وزيري/ نشر:  ٢٦٨غالمرضا رضايي، 

تعطيل، تفويض، تشـبيه و تجسـم، اثبـات     :هايي مانند در اين کتاب ديدگاه

طور  وهابيت بهتفويض کيفيت ديدگاه به صورت اجمال و  :بيت ، تأويل، و ديدگاه اهلفبالکي

 است.گرفته وط مورد بررسي قرار مبس

  از نگاه فرق و مذاهب اسالمي توحيد افعالي

 ١٣٩٤صفحه، رقعي/ نشر: تابستان  ٢٠٨حسن ترکاشوند، 

حقيقـت توحيـد   در اين کتاب پس از تعريف توحيد و بيـان اقسـام آن،   

از منظر فـرق و مـذاهب   انسان، با نظام عليت و با اختيار آن ارتباط افعالي و 

  است.شده باره نقد  و ديدگاه وهابيت در اينشده اسالمي بررسي 

  جايگاه اعتقاد در ارزيابي راويان از ديدگاه اهل سنت

  ١٣٩٤نشر: ارديبهشت / وزيري  صفحه،٤٠٤محسن افضل آبادي، 

با  وبررسي را اين نوشتار نويسنده معيارهاي عدالت راوي از ديدگاه اهل سنت در 

 پردازد. ميروايات منقول از راويان شيعي، بررسي به   ،آناناستفاده از معيارهاي 
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۱۸ 

  امامت و داليل انتصابي بودن آن

  ۱۳۹۴نشر: فروردين / صفحه، وزيري۳۷۶سليمان اميري، 

(در حـوزه  نقلـي  با بررسي داليل عقلي و را  7اين نوشتار نصب امام

حوزه امامـت خاصـه) بـه صـورت     (در بررسي داليل نقلي و (امامت عامه) 

 کند. تطبيقي اثبات مي

  منابع علم امامان شيعه

  ١٣٩٣نشر: اسفند / صفحه، وزيري٢١٢سيدمحمدجعفر سبحاني، 

 کـه آن   و ايـن  :منبع و سرچشـمه علـم امامـان   کتاب   ايننويسنده در 

را تبـين   نـد نک اساس احکام و دستورهاي اسالم را بيـان مـي  چه بزرگواران بر 

 .شبهات مربوطه پاسخ داده است کرده و به

  و وسائل االعالم الشيعة

  ١٣٩٣نشر: بهمن / صفحه، رقعي١٥٤جعفر سبحاني تبريزي، 

حکم نماز در مساجد شيعه، توسـل،  درباره اين کتاب به شبهات عثمان الخميس، 

 است.پاسخ داده ، در کعبه  7جريان فدک، حديث کساء، مسأله بداء، تولد امام علي

  توحيد عبادي از ديدگاه شيعه و وهابيت

  ١٣٩٣شر: اسفند ن/ صفحه، رقعي١٩٥مهدي نكويي ساماني، 

موضوع توحيد عبادي را از نگـاه وهابيـت و شـيعه    در اين کتاب نويسنده 

اساس بودن تفسـير   بي ،واردكردن نقدهاي متعدد بر عقايد وهابيتبا و تحليل 

  .كند  آنان را ثابت مي

   :أهل البيت مدرسةأصل التوحيد في 

  ١٣٩٤نشر: فروردين / صفحه، وزيري٢٣٢شاكر الساعدي، 

نقش توحيد در رسيدن به مراتب عالي کمـال را مـورد   نخست  کتاباين 

را تبيـين و  مراتب توحيد ذاتي، افعالي و صـفاتي  داده است، سپس اشاره قرار 

 را توضيح داده است. در مورد صفات سلبيه  ):نظر اهل بيت (
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۱۹ 

  )تبرك (مجموعه مقاالت

صـفحه،  ١٩٢جمعي از نويسندگان، به کوشش گروه کالم پژوهشـکده حـج و زيـارت،    

  ١٣٩٤ارديبهشت   نشر:/ رقعي

؛ »جايگاه تبرک در اديـان الهـي  « شامل مقاالتي با عناوين:اين مجموعه، 

لـزوم حفـظ آثـار نبـوي     «؛ »امبرصحابه و تبرک به آثار پيـ «؛ »جايگاه تبرک در قرآن و روايات«

 باشد.   ...، ميمدينه منوره و

  المجتمع ير: جذورها و آثارها فيالتكف فتنة

  ١٣٩٣نشر: اسفند / يصفحه، رقع١٣٢، ياهللا جعفر سبحان تيآ

ـ اسباب و علـل و عواقـب پد   ين کتاب، بررسيموضوع ا ر در يـ ده تکفي

  .برون رفت از آن است يز راهکارهايو ن يجامعه اسالم

 تيبزرگان وهاب يها و فتاواتيبا شخص يير: آشنايفرماندهان تكف

  ١٣٩٤نشر: خرداد / يريصفحه، وز٤٥٦صبور،  يد محمديحم

ـاز، عبـدالعز    يم جوزين قبه، ايميابن ت خ، يز آل الشـ ي، محمد بن عبـدالوهاب، بـن ب

جملـه  ن از يمـ ين و ابـن عث ي، صالح بن فوزان، عبداهللا بن جبـر يلباناَن يمحمد ناصرالد

  .شده است يو افکارشان بررسها  هدگايددر اين کتاب هستند که  ييتهايشخص

  نهيد در مديآرام و مف ييگفتگو

  ١٣٩٣نشر: بهمن / يريصفحه، وز١٥٢احمد اسدنژاد، 

 شـرک ...؛ نامـه  ارتيـ ن شـرح اسـت: ز  يبددر اين کتاب وگوها  گفتموضوعات 

ذکـر نشـدن نـام     ؛9امبريـ ت پيـ ق اهـل ب ي؛ مصـاد ...بودن توسل و شفاعت 

  .و...  ث ال نورثي؛ حد...ق يدر قرآن؛ لقب صد :امامان
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  اجتماعيمطالعات . ۵

 و مقام معظم رهبري =حج در انديشه حضرت امام 

ـ   صـفحه، ٣٠٨عبدالناصر خليلي، ناصر سيدابراهيمي و علي خليلـي،   نشـر:  / يرقع

  ١٣٩٤خرداد 

نگريسـت، چـرا كـه از     يت عظيمي بدان ميفحج، يكي از مناسكي است كه امام خميني به عنوان ظر

آگاهي از اوضاع سرزمين هاي اسالمي، در موسم حـج بـه   نظر ايشان، قدرت و وحدت، تعامل و همدلي و 

شود. مقام معظـم رهبـري    وقوع مي پيوندد و ديگر ابعاد ظاهري و باطني، در اين مراسم باشكوه نمايان مي

ـائل و مشـكالت ملـت     نيز با تمركز بر تعاليم اسالمي و شفاف ـلمان، نقـش     سازي بـه روز از مس ـاي مس ه

  اند. هاي حضرت امام داشته رساندن آرمانهدايتگر بزرگي را در به ثمر 

  (مجموعه مقاالت) حج و انقالب اسالمي

  ١٣٩٤صفحه، وزيري/ نشر: تير  ٥٨٠ پور، به کوشش مسعود معيني

مقاله از نويسندگان مختلف است که به بررسي تأثير و  ۱۷ن کتاب شامل يا

به انقالب اسالمي و حج بـا   . بخش اول: نگاهستا تأثرات متقابل حج و انقالب اسالمي پرداخته

رويکرد تمدني؛ بخش دوم: واکاوي تأثيرات حج بر انقالب اسالمي و جمهـوري اسـالمي ايـران؛    

هـاي   بخش سوم: واکاوي تأثيرات انقالب و جمهوري اسالمي بر حـج؛ بخـش چهـارم: ظرفيـت    

  کنگره حج براي صدور انقالب.
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حج با تمركز بـر   يالمللن يب يبر كاركردها يجهان اسالم: مرور يحج و تعال

  ياسالم يداريب

  ١٣٩٣نشر: اسفند / يريصفحه، وز٢٤٠، يمحسن محمد

ـ يب ين کتاب کارکردهايدر ا  ياسـالم  يدارايـ ب يحـج در راسـتا   ين الملل

 يداريـ ب يحـج در راسـتا   يکارکردهـا بخـش  ل شده است. مطالب کتـاب در دو  يو تحل يبررس

  .استآمده  ياسالم يداريت بيحج در تقوهاي  تيظرفو  ياسالم

  يحج و امت اسالم

  ١٣٩٤بهشت ينشر: ارد/ يريصفحه، وز٢٤٠، يمحسن محمد

ن کتاب تحليل امت اسالمي و بررسي ارتباط آن با حـج بـه   يدر ا

بررسي گرديده است. ترين عبادات اجتماعي اسالم،  عنوان يكي از مهم

هاي حج در تقويت امـت   تدر هفت بخش سامان يافته است كه عبارتند از: آثار و ظرفيکه 

هاي اقتصادي حج و امت اسالمي؛ مواجهه  اسالمي؛ حج، تبليغ ديني و امت اسالمي؛ ظرفيت

هاي برائت از مشركين در انسجام امت اسالمي)؛ حج،  امت اسالمي و غرب، (بررسي ظرفيت

 .انفلسطين، بيداري اسالمي؛ نظام ارتباطات امت اسالمي در حج؛ حج و انقالب اسالمي اير

 اجتماعي شيعيان عراق ـساختار سياسي 

  ١٣٩٣ ينشر: د/ يصفحه، رقع ٢٩٢فرج اهللا قاسمي، 

در اين پژوهش ضـمن بررسـي سـاختار سياسـي ـ اجتمـاعي عـراق، بـه         

ن کشور پرداخته شده و در نهايت، يوضعيت و تاريخ گذشته و حال شيعيان در ا

  است.انديشه و نگرش سياسي مراجع معاصر عراق بررسي شده 
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  واحد ترجمه. ۶

  7مطهر امام عليتاريخچه آستان 

نشـر:  / صفحه، وزيـري ٥٠٠نوشته دكتر صالح مهدي فرطوسي، ترجمه حسين طه نيا، 

  ١٣٩٣بهمن 

و رونـد توسـعه و بازسـازي آسـتان مقـدس       7پيدايش مدفن امام علي

  هدف اين پژوهش است. ايشان تا دوره نادرشاه افشار

جايگاه تعظيم شعائر الهي (ترجمـه كتـاب       :بيت هاي اهلزيارتگاه

 ):مشاهدنا و قبور اهل البيت

جمـه  اهللا شيخ محمد سند، نوشته محمد رجـب عبـدالوهاب، تر   محاضرات آيت

  ١٣٩٤نشر: تير / صفحه، وزيري٢٨٠مجتبي باقري، 

مطـرح شـده    :فقهي در جواز ساختن مشاهد و قبور اهل بيـت  و در اين كتاب بحثي قرآني، روايي

  است.  

  يو قاجار يعثمانت اسناد يان به روايرانيا يحج گزار

  ١٣٩٣نشر: بهمن / يريصفحه، وز٥٠٨انفر، يآر ياسرا دوغان و مهر

اين مجموعه شامل بخشي از اسناد موجود در آرشيوهاي تركيه و ايـران  

.ق و بيانگر روابط سياسي، فرهنگـي و     ه۱۴و  ۱۳گزاري ايرانيان در قرون  در خصوص حج و حج
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گزاري ايرانيان را به  تصويري مستند و واقعي از روند حجباشد كه  اقتصادي مرتبط با دو دولت مي

اهل تركيه اين اسناد را از تركي بـه فارسـي ترجمـه    » اسرا دوغان«دهد. خانم  خواننده نشان مي

  .كرده است

 لةيالعقمرقد  / ترجمه:يخيـ تار  يليتحل يهاشم: پژوهش  يله بنيآرامگاه عق

 ليق والتحليوالتحق الدراسةزان يم يف 3نبيز

نشـر:  / صـفحه، وزيـري   ٣٢٠نيـا،   نوشته محمد حسنين السابقي، ترجمه حسـين طـه  

  ١٣٩٤مرداد 

که بـراي نخسـتين بـار     در دمشق و قاهره ،3پژوهشي درباره محل دفن و زيارتگاه زينب کبري

  .آيد به حساب ميترين پژوهش در اين زمينه  گستردهو قمري منتشر شده  ۱۳۹۹در سال 

 »ت اسناديع به روايبق يب و بازسازيتخر«ترجمه اردو كتاب 

صـفحه،  ١٧٢ تحرير سيدعلي قاضي عسكر، ترجمه سيد ضغيم عباس همـداني، 

  ١٣٩٤ر ينشر: ت/ يپالتوي

ه بر اسـناد معتبـر   يع با تکيت گذشته و حال قبرستان بقيوضع يبررس

و ع ارائـه کـرده   يـ شدگان معروف در بق از دفن ياست. کتاب حاضر ابتدا شرح حال مختصر

ت يـ هـا را بـه روا   پـردازد و آن  ينه و مکه ميع و بقاع متبرکه مديب بقيخ تخريسپس به تار

 يافـراد و نهادهـا   يهـا  واکـنش  يسنده بر مبنـا يکند. گزارش نو يگزارش م يخياسناد تار

  ع است.يب بقيمختلف به تخر

شناسي كتب اهدايي وهابيان در ايـام حـج [زبـان    خار : آسيب  گل بي

 اردو]

/ صـفحه، رقعـي  ١٠٤عدنان درخشان، ترجمه سيد احمدحسـين حسـيني،   ر تکد

  ١٣٩٤نشر: تير 

برگزيده و در پنج فصل آنهـا   کنند را ها به زائران اهدا مي هايي که وهابي  کتاب ،در اين کتاب

   را نقد کرده است.
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  حرمت تكفير (اردو)

  ١٣٩٤صفحه، پالتويي/ نشر: تابستان  ٧٨پژوهشکده حج و زيارت، 

کـه  ـ فتاوا و نظرات مراجع عظام تقليد و انديشـمندان اسـالمي    به اين کتاب 

 ـ دانند اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي و تکفير پيروان ساير مذاهب را جايز نمي

  به زبان اردو ترجمه گرديد.و پرداخته است 

  )استانبولي حرمت تكفير (تركي

  ١٣٩٤تابستان  صفحه، پالتويي/ نشر: ١٠٦پژوهشکده حج و زيارت، 

کـه  ــ   فتاوا و نظرات مراجع عظام تقليد و انديشمندان اسالميبه اين کتاب 

اهانت به مقدسـات مـذاهب اسـالمي و تکفيـر پيـروان سـاير مـذاهب را جـايز         

  به زبان ترکي استانبولي ترجمه گرديد.و پرداخته است  ـ دانند نمي

  اسرار و معارف حج (تركي استانبولي) نامه فرهنگ

  ١٣٩٤صفحه، رقعي/ نشر: تابستان ٣٦٦پژوهشکده حج و زيارت، 

گيري از آيات قرآن کـريم و روايـات    اين اثر معارف و اسرار حج را با بهره

  بيان کرده و به زبان ترکي استانبولي ترجمه شده است. :بيت اهل
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�ی�ت و و����
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هـايي اسـت    نامه انتشار نشريات و ويژههاي پژوهشکده حج و زيارت  بخش ديگري از فعاليت

  شود. هاي مختلف منتشر مي که به مناسبت
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  فصلنامه ميقات الحجدو  .1

) به مباحث گونـاگون تخصصـي   ۴۲ـ   ۴۳هاي اخير ( شمارهدر 

حج پرداخته است که بـه تعـدادي از مقـاالت منتشـره در ايـن دو      

  شود:  شماره اشاره مي

 (: آية مع
ْ

ُمش
ْ
َما ال



ٌَس ـإِغ

َ
وَن �

ُ
 ى؛ فضائل الحرمين الشـريفين فـ  )رِ�

ـاج...   خالصـة ؛ اإليرانيةالمصادر  ى؛ طريق نجد و جبل شمر ف:البيت تراث أهل ـ  العالّمـة المنه ؛ ىالحلّ

ِ ( ؛السعودية... إلي أحد علماء  ىالمرجع الدين رسالة 
ـعائِِر اب ُكْم مِْن شَ
َ
ناها ل

ْ
ُْدَن َجَعل

ْ
؛ حـديث  )َو ا$

  لطرقه و... . دراسةو  مقاربةالغدير، 

  فصلنامه ميقات حج. 2

مربوط به سـال   فصلنامه ۹۰و  ۸۹،  ۸۸،  ۸۷هاي شماره 

در يـک شـماره     ۸۸و  ۸۷مي باشد که شـماره هـاي    ۱۳۹۳

  انتشار يافت.

ها را نيز موضوعات فقهي، اسرار و  محتواي اين شماره

معــارفي، تــاريخي ـ رجــالي، آثــار و امــاکن و... تشــکيل   

خفتگـان در  «، »موضوع شناسي برخي اماکن مکه و مدينـه «دهد، در اين ميان مطالبي مانند  مي

  هاي دور با اقبال بيشتري مواجه بوده است. و سفرنامه هاي مربوط به سال» عبقي
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  فصلنامه فرهنگ زيارت. 3

مربـوط بـه   نامه  فصل ۲۲و  ۲۱، ۲۰و  ۱۹، ۱۸هاي شماره

در  ۲۰و  ۱۹هـاي   باشد که شماره مي ۱۳۹۴و بهار  ۱۳۹۳سال 

  انتشار يافت.(ويژه اربعين حسيني) يک شماره 

هـاي   هـايي در حـوزه   مقاالت و گزارش شمارگان، در اين 

امـاکن و آثـار زيـارتي و    اسرار و معارف زيارت، تاريخ و رجـال،  

  به چاپ رسيده است.معرفي کتب حوزه زيارت ها و  سفرنامه

  

  

  گاهنامه بينش. 4

سياسي، فقهـي و اخالقـي   هاي کالمي،  که در حوزهاي  نشريه

بينش روحانيـان و   هدف ارتقايبا   در هر شماره به موضوعي ويژه

ترور «چهار به موضوع .   شماره پردازد ميزيارت کارگزاران حج و 

  است.پرداخته » سلفيت و سلفيان«موضوع به  پنجو » و خشونت
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 تخصصـي  هـاي  نشسـت  و هـا  همايش برگزاري پژوهشکده هاي مأموريت و وظايف جمله از

 نشسـت  ۸ دوره، ايـن  طـي  در. اسـت  بوده شناسي وهابيت و زيارت و حج موضوع با مرتبط

  .گرديد برگزار پژوهشکده در علمي
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  ۱۳۹۴ خرداد ۲۰: زمان/  »كهن ادبيات در حج«. ۱
  

  

 بـا  آن مقايسه و مطلوب زيارت آداب و آيين بررسي«. ۲

  ۱۳۹۳ آذر ۱۹: زمان/ »موجود وضع

  

  
  
  

 آذر ۱۳: زمـان /  »اربعين مختلف زواياي بررسي«. ۳

۱۳۹۳  
  
  

  

/ »مصـر  و شـام  در 3زينب حضرت مدفن بررسي«. ۴

  ۱۳۹۳ اسفند ۶: زمان
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/ »اسـالمي  مذاهب منظر از زيارت فقهي بررسي«. ۵

  ۱۳۹۳ آذر ۱۳: زمان
  
  
  

  

  ۱۳۹۴ خرداد ۱۰: زمان/ »زيست محيط و حج«. ۶

  
  
  

  
  
  

: زمـان /  »عمـره  و حج اماكن شناسي موضوع«. ۷

  ۱۳۹۳ بهمن ۳۰
  
  
  

  

ـ  نيب يها ستهيبا«. ۸ /  »هـا  کـاروان  ونيروحـان  يالملل

  ۱۳۹۳ اسفند ۲۰: زمان
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	 �12رم: 0/ن -وژ�� �  
هـاي معمـول، برخـي از کـالن       پژوهشکده حـج و زيـارت عـالوه بـر مطالعـات و پـژوهش      

مرتبط با حوزه حج و زيارت است را نيز آغاز کـرده اسـت کـه بـه دنبـال معرفـي       هايي که  پروژه

  شوند. مي

  



  کارنامه پژوهشکده حج و زیارت     

 

 

۳۲ 

  

  

  

  

  

  دانشنامه حج و حرمين شريفين. 1

ضرورت نگـاه تخصصـي و علمـي بـه حـج و      

موجب گرديده تـدوين مـداخل اصـلي ايـن     زيارت 

حوزه در قالب دانشنامه حج و حرمين شريفين در دسـتور کـار قـرار گيـرد. فراينـد اجرايـي ايـن        

پـنج جلـد نخسـت آن منتشـر شـد. طـي        ۱۳۹۲آغاز گرديد و در سال  ۱۳۸۷پروژه از سال  کالن

  يکسال گذشته امور مربوط به جلد ششم و هفتم اين دانشنامه پيگيري شد.

  موسوعه رد شبهات .2

گويي متقن و علمي به شبهات وارده از سوي سلفيان و وهابيان بـر باورهـاي    به منظور پاسخ

موسوعه رد شبهات در دسـتور کـار پژوهشـکده قـرار گرفتـه و اساسـنامه،        :پيروان اهل بيت

نامه و عناوين بيش از دويست شبهه تهيه گرديده است. با انجام اين پروژه، مجموعه مدوني  شيوه

  در پاسخگويي به شبهات وهابيت فراهم خواهد آمد که پاسخگوي نيازهاي محققان خواهد بود.

  وهابيت. نرم افزار مقابله با 3

معاونت آموزش دفتر تبليغات خراسان رضوي اقـدام بـه    ترکامشبا پژوهشکده حج و زيارت 

است کـه شـامل کتـب، دروس      خصوص نقد و مقابله با وهابيت کرده توليد نرم افزاري جامع در

  باشد. به صورت مستند در حال تهيه مي آموزشي، فيلم و تصوير
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هاي توليدي و انتشار آن در قالب کتاب و مقاالت تخصصـي کـه در    عالوه بر انجام پژوهش

در حـال انجـام    ايا رجاهاي مهم ديگري توسط پژوهشکده  هاي قبل معرفي گرديد. فعاليت فصل

  است. به شرح ذيلباشد که اهم آن  مي
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  ساماندهي نظام جامع و سامانه مواجهه علمي با وهابيت. 1

در مقابل شبهات مطروحـه از سـوي   ضرورت مواجهه جدي با وهابيت و دفاع از کيان تشيع 

نهد، اين  هايي که حج، براي شناخت و مقابله با تهديدات وهابيان در اختيار مي اين فرقه و فرصت

وجود آورده است که پژوهشکده حـج و زيـارت بـه عنـوان سـتاد مقابلـه عالمانـه و         ظرفيت را به

جامع مواجهه با وهابيت تـدوين  کارشناسي با وهابيت در کشور شناخته شود. بر اين اساس، نظام 

هاي عمليـاتي مقابلـه بـااين فرقـه بـدل       گيري از آراي انديشمندان به راهبردها و برنامه و با بهره

  خواهد شد.

  هاي نقد وهابيت تهيه درسنامه. 2

هايي کـه   براي آشنايي کادر و پرسنل نهادها و سازمان» هاي تکفيري ستاد مقابله با جريان«

گري و وهابيت را در دو سطح مقدماتي و  هاي نقد سلفي کنند. دوره الملل فعاليت مي بيندر حوزه 

  تکميلي تدوين کرده است.

  دوره مقدماتي:. 1

نياز  اين دوره، مباحث کلي و توصيفي ـ تحليلي به عنوان پيش 

. ۱«گـردد. در سـه جلـد بـا عنـوان        هاي تخصصي ارائه مـي  بحث

. ۳گـري وهابيـت؛    آشنايي بـا سـلفي  . ۲آشنايي با مذاهب اسالمي؛ 

   ».تقريب مذاهب اسالمي
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  دوره تكميلي:. 2

در اين سطح، مباحث اصلي موضوع مورد بحث به صـورت  

  گردد. تخصصي و تفصيلي، ارائه مي

. ۲. مبـاني فکـري و اعتقـادي وهابيـت؛     ۱«در شش جلـد  

. ۴. وهابيت و مذاهب اسالمي؛ ۳گري و مذاهب اسالمي؛  سلفي

. بيداري ۶. آشنايي با تبليغات وهابيت؛ ۵سي وهابيت؛ شنا جريان

  ».اسالمي

  

  كتابخانه تخصصي حج و زيارت. 3

توان از آن بـه عنـوان    ميبا بيست و دو هزار عنوان کتاب، 

ترين کتابخانه فعال در حوزه حج و زيارت  ترين و تخصصي مهم

 منظور در اختيـار قـرار  به که  .نام بردشناسي در کشور  و وهابيت

دادن منابع به روز و جديدترين آثـار در ايـن حـوزه در يکسـال     

جلد کتاب جديـد بـه زبانهـاي فارسـي و عربـي       ۱۵۰۰گذشته 

  .ه استخريداري گرديد

ـازي و سـهولت هرچـه        PDFهمچنين  ـاي مج سازي کتب کتابخانه به منظور عرضـه آن در فض

  روند مناسبي در حال پيگيري است. ، در دستور کار قرار گرفته است که بامحققانبيشتر در دسترسي 

 هاي مرتبط نامه حمايت از پايان. 4

از آنجا که دانشجويان سطوح عالي حوزه و دانشگاه ظرفيت بسيار مناسبي براي پرداختن بـه  

مسائل ناکاويده حوزه حج و زيارت هستند، پژوهشکده، بخشي از تـوان خـود را بـراي هـدايت و     
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در سطوح مختلف حوزه و دانشگاه در حال انجـام اسـت، قـرار داده    هايي که  نامه حمايت از پايان

است. تاکنون نيز بيش از دويست و پنجاه پايان نامه در اين زمينه شناسـايي شـده اسـت کـه در     

  مرحله ارزيابي قرار دارند.

نامـه در سـطوح عـالي حـوزه و دانشـگاه در       هايي به منظور حمايت از نگـارش پايـان   برنامه

  ط با حج و زيارت در دست پيگيري است.موضوعات مرتب

ـ پا عنـوان  ۳ و ارشد يکارشناس نامه انيپا عنوان ۷ از گذشته کسالي يط  يدکتـر  نامـه  اني

  .است شده يمال تيحما

  هاي مجازي . سايت و فعاليت5 

پايگــاه اينترنتــي پژوهشــکده حــج و زيــارت بــه آدرس:  

Phz.hajj.ir 

  گرديد:اندازي  به دو زبان فارسي و عربي راه

اطالعات تمامي آثاري که در جهـان اسـالم   »: نقد وهابيت«تکميل فاز اول بانک اطالعاتي 

هـاي شـيعيان (شـامل     عنـوان از نوشـته   ۲۰۰۰در نقد فرقه وهابيت منتشر شده، اطالعات حدود 

و رار است کليه آثـار  نامه) وارد شد. در فاز بعدي (که بخشي از آن اجرا شده) ق کتاب، مقاله، پايان

  سنت در نقد وهابيت نيز معرفي شوند. هاي اهل نوشته

بارگذاري متن کتب چاپ شده توسط پژوهشکده، مقاالت وهابيت و پاسخگويي به شبهات و 

  انتشار اخبار مرتبط با اين حوزه است.

 تعامل و ارتباط با نهادها و موسسات علمي. 6

  ):( اطهار ائمه يفقه مرکز با يپژوهش يعلم نامه تفاهم .  انعقاد۱

  شناسي اسالمي (ممشا) نامه علمي پژوهشي با مرکز موضوع انعقاد تفاهم. ۲

  قم دانشگاه با يپژوهش يعلم نامه تفاهم انعقاد. ۳
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۳۷ 

  نامه با دانشگاه علمي کاربردي حج و زيارت . انعقاد تفاهم۴

    »عراق و رانيا مشترک راثيم« مشترک شيهما يبرگزار .۵

  )ممشا( ياسالم يشناس موضوع مرکز با مشترک يعلم نشست يبرگزار .۶

  هاي خارجي توسط پژوهشكده در قم  ميزباني از هيئت .7

 شـوراي  ريـيس  العطيه، اباذر خالد دار شيخيد .۱

ـ    هيئـت  و عراق عمره و حج عالي س يهمـراه، بـا رئ

 )۱۳۹۴پژوهشکده (خرداد 

 

 حـج  سـازمان  سيرئ زا،يمون شهيدار خانم عايد .۲

ن ياسـت پژوهشـکده (فــرورد  يو، بــا ريمالـد  يجمهـور 

۱۳۹۴( 

 

 دينـي  امـور  وزيـر  الـرحمن،  مطيع يدار آقايد .۳

 و معاونـان  از تعـدادي  همـراه  بـه  بـنگالدش،  كشـور 

  )۱۳۹۳است پژوهشکده (اسفند يويژه با ر دستياران
   



  کارنامه پژوهشکده حج و زیارت     
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نمودار موضوعي آثار

  

        تعدادتعدادتعدادتعداد        موضوعموضوعموضوعموضوع        تعدادتعدادتعدادتعداد        موضوعموضوعموضوعموضوع

  29  ادعيه و زيارتنامه  273  شبهات به پاسخوهابيت شناسي و 

  21  ياقتصاد-ياجتماع-ياسيس  86  يارتيز اماكن يايجغراف و خيتار

  20  يآموزش متون: ها درسنامه  64  مناسك و فقه

  15  هنر و اتيادب  46  يشناس امام-يشناس عهيش

  42  ارتيز و حج آداب و اخالق
(دانشنامه، كتابشناسي، فرهنگنامه  مرجع

  و...) 
14  

  14  گزاري ايرانيانگزارش حج  40  ارتيز و حج اسرار و فلسفه

  8  مقاالت مجموعه  39  سفرنامه و خاطره نگاري

  3  نوجوان و كودك  38  يشناس تيشخص

  36  ها (به انگليسي، تركي، اردو)ترجمه  32  قرآن و حديث

  شماره  148  نشريات (ميقات حج، ميقات الحج، زيارت)  30  راهنماي كارگزاران

  851  نشريات)جمع كتابها (بدون در نظر گرفتن مجلدات 

  999  جمع (با احتساب مجلدات نشريات)
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۳۹ 

  انتشار  ك ساليآثار پژوهشكده به تفك

 

 تعداد سال تعداد سال

 ----  ---- 1382 25 

1371 18 1383 24 

1372 10 1384 33 

1373 6 1385 34 

1374 16 1386 54 

1375 32 1387 88 

1376 25 1388 47 

1377 16 1389 38 

1378 19 1390 88 

1379 27 1391 60 

1380 22 1392 44 

1381 21 1393 80 

  


