
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

هيئة تحرير الكتاب:

د. رشيد الخيون

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

ال���م���راس���ات ال��ب��ري��دي��ة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

توريث المناصب العليا في نظام والية الفقيه

11 محمد محسن أبو النور 

14 توريث المناصب في نظام والية الفقيه  

18 آلية انتقال أبناء اآليات من الحوزة إلى السلطة 

22 أصول ظاهرة اإلرث الوظيفي ألبناء آيات اهلل 

25 التوريث المحتمل للولي الفقيه الثالث 

27 الخاتمة  

األسس الفكرية لصعود أبناء آيات اهلل في إيران

31 محمد خيري 

32 أبناء آيات اهلل في السلطة 

34 التوريث الحوزوي... الطريق إلى السلطة 

39 إيران... توريث الثيوقراطية 

41 الخاتمة 

النفوذ االقتصادي ألبناء آيات اهلل في إيران.. بين النفي واإلثبات

45 ياسمين سمرة 

46 ثروات أبناء آيات اهلل  

49 سيطرة أموال أبناء آيات اهلل على المؤسسات الخيرية 

55 أعمال أبناء رجال الدين ومؤسساتهم 

59 نفوذ أبناء آيات اهلل في االقتصاد 

بنات آيات اهلل بين نفوذ االقتصادي والتمرد السياسي

69 منى سياوي 

70 قضية تجسس أم صراع على الخالفة 

74 واجهة اقتصادية 

76 مخالفات في مخصصات الحكومة 

77 خلخالي والظل الثقيل 

80 رفسنجاني: تجربة السجن 

82 الخاتمة  

نظرية تفسيرية مغايرة: ما الذي يفعله أبناء رجال الدين اإليرانيين في 

الخارج؟

85 رحيم حميد 

86 مكانة »األرستقراطية« في العالم المعاصر 

88 ثقافة »النبالء واألشراف« لدى آيات اهلل في إيران 



المسبــار4

90 أسلوب عمل »جماعات ضغط« أبناء آيات اهلل في الغرب 
94 موقف الدول الغربية من »جماعات ضغط« أبناء آيات اهلل 
97 الخاتمة 

تاريخ ومستقبل والية الفقيه 
101 حوار مع حسن شريعتمداري 
103 كاظم شريعتمداري والخميني والثورة اإليرانية 
110 مجلس إدارة المرحلة االنتقالية اإليراني 
113 األوضاع الداخلية اإليرانية 

العاقات اإليرانية - الخارجية مستقبل والية الفقيه في إيران
119 ستار جبار عاي 
120 الثورة ومنصب المرشد األعلى 
122 خالفة »المرشد األعلى«  
124 التيارات والشخصيات في مواقع السلطة والنفوذ.. توازن القوى 
126 الشبكة المرتبطة بخامنئي 
127  تحديات مستقبل اختيار المرشد األعلى  
129 سيناريوهات المستقبل 
134 الخاتمة  

العاقات األميركية- اإليرانية في عهد جو بايدن وتأثيراتها العربية
137 هناء حسن عبيد الفريجي 
138 العالقات األميركية- اإليرانية في عهد بايدن 
146 المواقف العربية من العالقات األميركية- اإليرانية 
148 الخاتمة 

آفاق التسوية اإليرانية- األميركية في ظل الصراعات الداخلية في إيران
151 سعد محمد بن نامي 
153 أزمة الملف النووي وتطوراتها 
157 البرنامج النووي بين اإلصرار اإليراني والرفض الدولي 
164 االنسحاب األميركي من االتفاق النووي 
167 االنسحاب األميركي من االتفاق النووي: الموقف اإليراني والتبعات 
171 عودة الواليات المتحدة لالتفاق النووي في عهد بايدن 
174 الخاتمة  

في مواجهة اإلسام السياسي سجاٌل بين محسن كديور وعبدالكريم سروش
179 حسن الصّراف 
181 آراء سروش حول السلطة في اإلسالم 
184 ل: إكراه الّناس على الّدين  الموضوع األوَّ
185 بّي واآلَخر المختلف  الموضوع الثاني: النَّ
188 بّي والزعامة الدنيوية  الموضوع الثالث: النَّ
190 الموضوع الرابع: الجهاد وإقصاء اآلخر في ضوء النَّص القرآني 
193 الموضوع الخامس: التخويف والعنف  
197 الموضوع السادس: السجال بين المفكَرين 



 

5 المسبــار

سجون إيران: متغيرات الداخل وتداعيات الجائحة
201 محمد محسن                  شيماء مرسي 
202 موقع إيران في التصنيف الدولي للسجون 
205 جائحة كورونا: متغير في السجون 
208 السجون في إيران 
220 الخاتمة  

أنشوطة فلسفية: اليسار كاليمين في االنحناء للعنف
223 عمر البشير الترابي 
225 جذور ما بعد الحداثة 
226 ديونيسوس واآللهة العظيمة 
227 شظايا الغنوصية 
228 جورج باتاي.. فوكو األول 
229 الغنوصية الجديدة.. فوكو والخيال العلمي االجتماعي  
233 المتغيرات الهزلية... يسار ما بعد الحداثة 
237 يمين ما بعد الحداثة 
243 القوة الحقيقية.. نهاية المعارضة 
246 خالصات المؤلف  
248 الخاتمة 

251 ذاكرة الكتاب 
261 ببليوغرافيا 

267 المشاركون في الكتاب 


	تقديم
	محمد محسن أبو النور￼
	توريث المناصب العليا في نظام ولاية الفقيه

	توريث المناصب في نظام ولاية الفقيه 
	آلية انتقال أبناء الآيات من الحوزة إلى السلطة
	أصول ظاهرة الإرث الوظيفي لأبناء آيات الله
	التوريث المحتمل للولي الفقيه الثالث
	الخاتمة 
	الأسس الفكرية لصعود أبناء آيات الله في إيران
	محمد خيري￼

	أبناء آيات الله في السلطة
	التوريث الحوزوي... الطريق إلى السلطة
	إيران... توريث الثيوقراطية
	الخاتمة
	النفوذ الاقتصادي لأبناء آيات الله في إيران.. بين النفي والإثبات
	ياسمين سمرة￼

	ثروات أبناء آيات الله 
	سيطرة أموال أبناء آيات الله على المؤسسات الخيرية
	أعمال أبناء رجال الدين ومؤسساتهم
	نفوذ أبناء آيات الله في الاقتصاد
	بنات آيات الله بين نفوذ الاقتصادي والتمرد السياسي
	منى سيلاوي￼

	قضية تجسس أم صراع على الخلافة
	واجهة اقتصادية
	مخالفات في مخصصات الحكومة
	خلخالي والظل الثقيل
	رفسنجاني: تجربة السجن
	الخاتمة 
	نظرية تفسيرية مغايرة: ما الذي يفعله أبناء رجال الدين الإيرانيين في الخارج؟
	رحيم حميد￼

	مكانة «الأرستقراطية» في العالم المعاصر
	ثقافة «النبلاء والأشراف» لدى آيات الله في إيران
	أسلوب عمل «جماعات ضغط» أبناء آيات الله في الغرب
	موقف الدول الغربية من «جماعات ضغط» أبناء آيات الله
	الخاتمة
	تاريخ ومستقبل ولاية الفقيه 
	حوار مع حسن شريعتمداري￼


	كاظم شريعتمداري والخميني والثورة الإيرانية
	مجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني
	الأوضاع الداخلية الإيرانية
	العلاقات الإيرانية - الخارجية
	مستقبل ولاية الفقيه في إيران
	ستار جبار علاي￼

	الثورة ومنصب المرشد الأعلى
	خلافة «المرشد الأعلى» 
	التيارات والشخصيات في مواقع السلطة والنفوذ.. توازن القوى
	الشبكة المرتبطة بخامنئي
	 تحديات مستقبل اختيار المرشد الأعلى 
	سيناريوهات المستقبل
	الخاتمة 
	العلاقات الأميركية- الإيرانية في عهد جو بايدن وتأثيراتها العربية
	هناء حسن عبيد الفريجي￼

	العلاقات الأميركية- الإيرانية في عهد بايدن
	المواقف العربية من العلاقات الأميركية- الإيرانية
	الخاتمة
	آفاق التسوية الإيرانية- الأميركية في ظل الصراعات الداخلية في إيران
	سعد محمد بن نامي￼

	أزمة الملف النووي وتطوراتها
	البرنامج النووي بين الإصرار الإيراني والرفض الدولي
	الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي
	الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي: الموقف الإيراني والتبعات
	عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي في عهد بايدن
	الخاتمة 
	في مواجهة الإسلام السياسي
	سجالٌ بين محسن كديور وعبدالكريم سروش

	حسن الصرّاف￼

	آراء سروش حول السلطة في الإسلام
	الموضوع الأوَّل: إكراه النّاس على الدّين
	الموضوع الثاني: النَّبيّ والآخَر المختلف
	الموضوع الثالث: النَّبيّ والزعامة الدنيوية
	الموضوع الرابع: الجهاد وإقصاء الآخر في ضوء النَّص القرآني
	الموضوع الخامس: التخويف والعنف 
	الموضوع السادس: السجال بين المفكرَين
	محمد محسن￼
	شيماء مرسي￼
	سجون إيران: متغيرات الداخل وتداعيات الجائحة

	موقع إيران في التصنيف الدولي للسجون
	جائحة كورونا: متغير في السجون
	السجون في إيران
	الخاتمة 
	أنشوطة فلسفية: اليسار كاليمين في الانحناء للعنف
	إعداد: عمر البشير الترابي￼

	جذور ما بعد الحداثة
	ديونيسوس والآلهة العظيمة
	شظايا الغنوصية
	جورج باتاي.. فوكو الأول
	الغنوصية الجديدة.. فوكو والخيال العلمي الاجتماعي 
	المتغيرات الهزلية... يسار ما بعد الحداثة
	يمين ما بعد الحداثة
	القوة الحقيقية.. نهاية المعارضة
	خلاصات المؤلف 
	الخاتمة
	المشاركون في الكتاب
	ذاكرة الكتاب
	ببليوغرافيا


