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تخصصي در
امروزه یکی از روشها و ابزارهای شناسایی نخبگان ،برگزاری جشنوارههای ّ
سطح کشوری ،استانی و یا درون سازمانی است .در اینگونه برنامهها که اغلب دارای افت
و خیزهای مادی و معنوی هستند نخبگان هر رشته ،استعداد و توانمندی خود را در معرض
معرفی و بهرهمندی مسئوالن و متولّیان امر میگذارند تا از رهگذر آن ،ضمن برخورداری از
مزایای خاص ،حضور خود در صحنههای علمی ،فنی و سیاسی کشور را به نمایش گذارده
و از فرصتهای بالندگی بهرهمند گردند.
صرفنظر از فواید دیگر این جشنوارهها همچون ایجاد روحیه خودباوری و شور و نشاط
توجه داشت که جشنوارههای ملی کشور نوعی نشان  ،نمانام
در جوانان ،باید به این نکته ّ
و نمایه تراز علمی در مقایســه با سایر کشــورها تلقی میگردند .از این رو همواره تالش
جدی صورت میگیرد تا اهداف مورد نظر از جهت کمی و کیفی و نتایج حاصله به صورت
حداکثری تأمین گردد.
علميه قم نخستین جشنواره ّ
علمه حلی  wرا
بر این اســاس معاونت پژوهش حوزه ّ
بهمنظور شناسایی و معرفی نخبگان و نویسندگان جوان حوزوی در سال  87برگزار کرد که
حاصلی گرانقدر داشــت .همچنين در سال  1389ا ّولین جشنواره ّ
علمه حلی  wاستان
تهران با دبيري حجت االســام و المسلمين جعفر سماوات و هماهنگی جشنواره مرکزی
رقم خورد .باید اذعان کرد که جشنواره امسال که بحمداهلل سومین دوره خود را پشت سر
میگذارد کوله باری از تجربه و موفقیت را کسب کرده است که میتواند چراغ راه آینده و
پیشرفتهای آتی باشد.
طی سه دوره گذشته جمع ًا بیش از  3200اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از
ارزیابی نهایی افزون بر  90اثر بهعنوان برگزیده ،انتخاب و جوایز ارزشــمندی به آنان اهدا
گردید.
ذکر این نکته ضروری است که دوره سوم را باید از جهاتی نسبت به دو دوره گذشته ممتاز
دانست .چرا که این دوره گرچه از لحاظ ک ّمی و تعداد آثار ارسالی در سطحی پایین تر از دوره
سخن دبيرخانه

دوم برگزار شد اما این امر نشان داد که فرهنگ ارتقای کیفیت و ارزشمندی آن ،در حوزهها
نهادینهشده و گسترش یافته است و به همین دلیل عده زیادی حاضر نشدند آثار خود را که
به زعم خود ضعیف مینماید به جشنواره ارسال کنند .از سوی دیگر نحوه مدیریت برنامه
ثبتنام و دریافت آثار از سطح باالتری برخوردار بود .همچنین دقت بیشتری در ارزیابی آثار
اعمال گردید به گونهای که میتوان برگزیدهها را حقیقت ًا شایسته این رتبه دانست.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که جشنواره برای رسیدن به اهداف آرمانی خود
نیازمند ملزوماتی است که به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1جشــنواره ّ
همسنگ شأن و منزلت حوزه تلقی گردد
علمه حلی  wزمانی میتواند
ِ
که به صورت رسمی از وزارت علوم مجوز گرفته و ملی شده باشد .در چنین حالتی خواهد
توانست به خواســتههای منطقی و واقعی ّ
طلب پژوهشــگر نیز پاسخ گوید و همچون
جشنوارههای دیگر که ملی هستند از امتیازات ویژه برخوردار گردد.
 -2ملیشدن جشنواره به مقدماتي نياز دارد ملزوماتی است .یکی از آنها ارتقای سطح
کیفی آثار اســت .به عبارت دیگر آثار ّ
طلب میبایست با استانداردهای الزم در پژوهش
منطبق باشد تا سطح جشنواره به حد مطلوب و شایسته خود نائل گردد.
ّ -3
طلب محترم باید بیش از گذشــته مقام پژوهش و نویسندگی را ارج نهند و برای
کسب مهارتهای الزم با جدیت تمام بکوشند چرا که شواهد عینی نشان میدهند آینده
علمی کشور در اختیار پژوهشگران خواهد بود.
در پایــان از تالش و حمایت بیدریغ و همهجانبــه مجموعه معاونت محترم پژوهش
علميه اســتان تهران تقدیر کرده و کوشــش خالصانه و پی گیر آنان را ارج
مدیریت حوزه ّ
مینهیم .امید که در سایه عنایت حق تعالی و حمایت حضرت ولیعصر  fهمواره موفق
و سالمت باشند.
دبیرخانه سومین جشنواره ّ
علمه حلی استان تهران

سخن دبيرخانه
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اساس نامه

سومين جشنواره ّ
علمه حلي استان تهران
سومين جشنواره ّ
علمه حلي استان تهران

برخي از مهمترين مفاد دستورالعمل برگزاری جشنوارههای استانی

مقدمه :با استناد به مصوبه شــماره  323/3476شورای سیاستگذاری جشنواره ّ
علمه
حلی  wمورخ  ،1391/2/17دســتورالعمل اجرایی برگزاری جشنواره ّ
علمه حلی  wدر
استانها به منظور افزایش انگیزه ّ
طلب استانهای سراسر کشور جهت شرکت در جشنواره
و افزایش مشارکت مدیریتهای استانی در برگزاری آن ،تدوین میشود.
ماده  -2جشنواره استانی با شرایط زیر برگزار میشود:

الف) داشتن حداقل یکصد اثر از مجموع آثار ارائه شده در آخرین دوره جشنواره
ب) داشتن توان علمی الزم برای ارزیابی آثار مطابق با آییننامه ارزیابی آثار
ج) داشتن توان اجرایی الزم برای برگزاری جشنواره استانی
د) انعقاد تفاهمنامه بین معاونتهای پژوهش حوزههای خواهران و برادران استان
ماده  -3مکان دبيرخانه جشنواره:

علميه برادران استان متقاضی تشکیل میشود.
دبیرخانه استانی در معاونت پژوهش حوزه ّ
ماده  -4ارکان جشنواره استانی عبارتند از:

 -1شورای جشنواره

 -2دبیر جشنواره

 -3شورای علمی

د از:
ماده  -5اعضای شورای جشنواره استانی عبارتن 
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علميه برادران استان (رئیس شورا)
 -1مدیر حوزه ّ
علميه خواهران استان (نایب رئیس شورا)
 -2مدیر حوزه ّ
علميه برادران استان
 -3معاون پژوهش حوزه ّ
علميه خواهران استان
 -4معاون پژوهش حوزه ّ
 -5دبیر جشنواره استانی (دبیر شورا)
ماده  -6وظایف شورای جشنواره استانی عبارت است از:

 -1تصمیمگیری و برنامهریزی کالن جشنواره استانی در چارچوب اسناد باالدستی
 -2نظارت بر حسن اجرای جشنواره استانی مطابق با آییننامهها و ضوابط ابالغی
اساسنامه سومين جشنواره عالمه حلي w

علميه استان در جشنواره
 -3زمینهسازی جهت مشارکت بیشتر مدارس ّ
 -4تصمیمگیری در خصوص زمان ،مکان و کیفیت برگزاری مراسم همایش اختتامیه
 -5جذب و تأمین منابع مالی جشنواره استانی
ماده  -7انتصاب دبير جشنواره:

دبیر جشــنواره استانی از میان فضال و اســاتید حوزوی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی
علميه برادران و خواهران استان ،تایید
موفق ،با پیشنهاد مشترک معاونان پژوهش حوزههای ّ
علميه برادران و خواهران اســتان ،موافقت رئیس شورای سیاستگذاری
مدیران حوزههاي ّ
جشنواره ّ
علمه حلی wو حکم رئيس شوراي جشنواره استان منصوب میشود.
ماده  -8وظایف دبیر جشنواره استانی عبارت است از:

 -1تشکیل و اداره دبیرخانه جشنواره استانی
 -2حسن همکاری با دبیر و مسئوالن دبیرخانه مرکزی جشنواره ّ
علمه حلی w
 -3تعیین مسئول اجرایی جشنواره استانی
 -4پیشنهاد رؤسای گروههای ارزیابی به شورای جشنواره استانی
ماده  -9وظایف شورای علمی جشنواره استانی عبارت است از:

 -1تایید صالحیت ارزیابان پیشنهاد شده توسط رؤسای گروههای ارزیابی
 -2تعیین نهایی برگزیدگان جشنواره استانی مطابق با ضوابط جشنواره ّ
علمه حلیw
ماده  -12معیار انتخاب آثار

معیار انتخاب آثار برگزیده جشنواره سراسری ّ
علمه حلی  ،wارزیابی دبیرخانه مرکزی
جشنواره ّ
علمه حلی  wاست.
علمه حلی  wبه مراجعات مستقیم ّ
ماده  -14دبیرخانه مرکزی ّ
طلب شرکتکننده در
جشنواره استانی پاسخگو نیست و امور مربوط به جشنواره استانی ،فقط از طریق دبیرخانه
جشنواره استانی قابل پیگیری است.
اساسنامه سومين جشنواره عالمه حلي w
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رئيس شورا
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

فکر و ذهن پژوهشي ،عنصر جاودانگي علماي شيعه
حضرت آيت اهلل ســيدباقر خسروشاهي بعد از اتمام دروس حوزوي و درس

خارج فقه و اصول ،ضمن تأليف و تدريس ،تول ّيت و سرپرســتي مدرسه علم ّيه
شيخعبدالحســين  wرا برعهده دارد ،مديريت و عضويت شوراي حوزه علم ّيه

استان تهران را نيز ميتوان از سوابق علمي و اجرايي ايشان برشمرد.

نظر حضرتعالی در باره ورود ّ
طلب به عرصه پژوهش چیست؟

6

پژوهش ریشه در فرهنگ شیعه دارد ،یعنی از صدر اسالم مسئله کتاب ،پژوهش و تالیف
وجود داشته است .در نقل ها آمده که امیرالمؤمنین  Aیک دفترچه کوچک حاوی احکام
به دسته شمشیر خودشان بسته بودند یا صحیفهای داشتند که روایات در آن جمع شده بود.
در عصر امام صادق و امام باقر bنیز که آرامش نسبی سیاسی بر جامعه اسالمی حاکم بود
حوزه های علمی تشکیل گردید وکتابهای زیادی درباره احکام اسالمی نوشته شد ،اصول
اربعمأه در این دوره تدوین گردید .بنابرین علممحوری اعم از پژوهش و آموزش همواره در
فرهنگ شیعه مشهود بوده است .اما از ابتدای غیبت کبری مسئله اخذ روایت از ائمه bجای
خود را به استنباط احکام داد و موضوع اجتهاد و پژوهش مطرح گردید .مرحوم صدوق wاز
جمله علمای بزرگی است که ذهن پژوهشی داشت و کتابهای فراوانی تألیف کرد .پس از
او شیخ طوسیّ ،
علمه حلی ،wمحقق حلی ،wمحقق کرکی ،wشهید ا ّول  wو ثانی
 wو  ...آثار فراوانی بر جای گذاشــتند که نشانگر وجود فکر پژوهشی در علمای شیعه در
توجهی در خصوص پژوهش در
طول تاریخ بوده است .پس از انقالب اسالمی جهش قابل ّ
حوزههای علوم دینی اتفاق افتاد و همچون چشمهای فوران کرد و مراکز تحقیقاتی بسیاری
تأسیس گردید و در سایه آن آثار علمی فراوانی بهوجود آمد .بنابراین ّ
طلب جوان باید از این
فضای پژوهشی مناسبی که برای آنان فراهم آمده به درستی استفاده کنند و از همان آغاز
دوره طلبگی وارد عرصه پژوهش شوند.
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

از نظر حضرتعالی شاخص های علمی و اخالقی یک پژوهشگر چیست؟

به طور طبیعی کســانی که اهل قلم و مطالعه و تحقیق باشــند از سطح علمی باالتری
برخوردار هستند .چرا که به صورت محسوس و با زحمت شخصی خود کسب دانش میکنند
و مصرف کننده صِ رف نیســتند ،در مسائل علمی با اطمینان و اعتماد بیشتری اظهار نظر
میکنند و رســیدن به اجتهاد در این افراد ،زودتر و محتملتر اســت .برخورداری از قدرت
پژوهش همانند سخنوری ،یک نعمت الهی است و کسانیکه از این نعمت بهرهمند باشند
در رتبه و مقام باالتری قرار دارند .از این رو نام و یاد علمای پژوهشــگر مانند محقق ثانی،
محقق کرکی ،شهید ا ّول ،شهید ثانی ،شهید صدر ،مرحوم آيت اهلل خویی و شهید مطهری
نسبت به کسانیکه قدرت پژوهشگری نداشتند ماندگارتر بوده اند .پژوهشگر دارای ذوق و
استعداد پژوهشگری است وذهن خالق و مسئله محور دارد ،در کسب دانش و مطالعه کوشا
و خستگی ناپذیر است واز فرصت ها به نحو احسن استفاده میکند.
نظر جنابعالی در باره جشنواره های علمی که در سطح کشور برگزار می شوند

و آثار پژوهشــگران از جمله ّ
طلب را مورد ارزیابی قرار می دهند چیست آیا شرکت در این
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برنامهها می تواند در پیشرفت ّ
طلب نقش داشته باشد؟

روشمندی اثر با تعامل با مراکز علمی و پژوهشی
پژوهشی موفق است که روشمند باشد و
ِ
امکانپذیر خواهد بود .جشــنواره ّ
علمه حلی  wیکی از این مراکز اســت که هر ســاله

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

پژوهشها را بررسی میکند و نکات ق ّوت و ضعف آن را به پژوهشگر نشان میدهد و زمینه
رشد آنان را فراهم می آورد .ضمن این که با تجلیل از پژوهشگران برتر از مقام علم و ترویج
دانش و پژوهش تقدیر می کند.
حضرتعالی رشد کمی و کیفی جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟

بحمداهلل ّ
طلب عزیز به نحو شایس��ته ای از جشنواره استقبال کرده اند این امر نشان
ميدهد ا ّو ًال روحیه و عالقه نســبی نســبت به امر تحقیق وجود دارد که باید قدر دانسته
شود .ثانی ًا این موضوع تکلیف ما را سنگین تر میکند که برای رشد ّ
طلب بیش از گذشته
ســرمایهگذاری کنیم .ثالث ًا نشانگر وظیفه سنگین اســاتید حوزه است که با شناسایی این
استعدادها در جهت بارور کردن و بالندگی آنها بیش از گذشته بکوشند.
به نظر شما ّ
طلب پژوهشــگر با چه موانع و دغدغههایی رو به رو هستند؟ و
مدیریت حوزه علم ّيه استان تهران تاکنون چه برنامههایی در جهت رفع این موانع و دغدغهها
داشته و دارد؟

علميه استان تهران چندان گسترده و مکفی نیست ،ولی
گرچه امکانات مدیریت حوزه ّ
طی سه سال گذشته تالشهای مستمری را برای رفع موانع صورت داده است .که از جمله
میتوان به تجهیز کتابخانهها ،تهیه اینترنت پر سرعت و نرم افزارهای گوناگون اشاره کرد.
همچنین بر همکاری اساتید با ّ
طلب تأکید شده و هم اکنون این امر رواج یافته است.
به ابتکار دبیر جشنواره ّ
علمه حلي  wاستان تهران ،امسال بخشي با عنوان تحقیق
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کالسی برای ّ
طلب پایه ا ّول تا سوم اجرا شد که با استقبال نسبتاً خوبی مواجه گردید .این برنامه

نشان داد که ّ
طلب از همان پایه ا ّول هم میتوانند دست به کار پژوهشی بزنند .حضرتعالی در
این زمینه چه توصیه ای دارید؟

اصو ًال آموزش هر چیزی بنابر آنچه در روایات آمده باید از ســنین پایین آغاز شــود تا

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

به درســتی در جان فرد تأثیر گذارد .نکته دیگر اینکه این امر نشان میدهد ّ
طلب جوان
با اهمیت تحقیق آشــنا هســتند که در این سطوح ا ّوليه دســت به قلم شدهاند و حتم ًا در
آینده ،ما نویســندگان پر توانی خواهیم داشت .البته دبیرخانه جشنواره باید برای این افراد
برنامهریزیهای مد ّوني داشته باشد تا برای سالهای آتی شاهد درخشش بیشتر آنان باشیم.
همانگونه که استحضار دارید امسال معاونت پژوهش استان تهران کالسهایی را

با کمک دبیرخانه جشنواره ّ
علمه حلی  wدر مدارس علم ّيه برگزار کرد و طی آن به آموزش

روش تحقیق و فن نویسندگی به ّ
طلب پرداخت .دیدگاه حضرتعالی در این خصوص چیست؟

علميه همواره به
این امر حرکت بسیار مبارکی است چرا که تحقیق و پژوهش در حوزههاي ّ
صورت خودجوش بوده است .البته اگر روشمند باشد به طور قطع محصول بیشتری خواهیم داشت،
اگر کالسهای آموزشی تشکیل شوند ،قهراًافراد با ذوق و استعداد بیشتری جذب خواهند شد .بنده
امیدوارم انشاءاهلل با تالش معاون محترم پژوهش و همکاري مديران و اساتيد ،شاهد شکوفایی
علميه استان تهران باشیم.
بیشتر پژوهش در حوزههای ّ
در پایان ،سفارش شــما به همکاران دبیرخانه جشنواره ّ
علمه حلی  wتهران و

ّ
طلب شرکت کننده چیست؟

بحمداهلل دبیرخانه امســال به شکل منسجم تری کار جشنواره را سامان دهی کرده است
همچنین دقت بیشتری در ارزیابی آثار و صدور کارنامهها صورت گرفته است .آموزش روش
علميه تهران و فرهنگ سازی جشنواره ّ
علمه حلی  wنیز از
تحقیق در بعضی از مدارس ّ
فعالیتهای دیگر دبیرخانه و معاونت پژوهش بوده اســت که همگی ارزشمند و قابل تقدیر
هستند .اگر کارتان برای خدا باشد محصول کار هم الهی و اثربخش خواهد بود .این ،باقیات و
صالحات برای همه ماست .به ّ
طلب نيز توصيه ميکنم که امانت را در نقل مطالب ديگران
رعايت کنند و حتم ًا به منبع اصلي ارجاع دهند .اينکار هم از جهت اخالقي و هم از جهت
اتقان و اعتبار کار ،مفيد است.
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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لزوم فعالتر شدن دو محور
علمی پژوهشی و تربیتی در حوزهها

نائب رئيس شورا
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

محمدرضا آقاميري دوران سطح و
حضرت حجت االسالم والمسلمين سيد
ّ

خارج فقه و اصول را در قم ســپري کرد .تدريس در حوزه و دانشگاه و تأليف
کتاب و مقاالتي چند از ســوابق علمي و پژوهشي ايشان است .وي هم اکنون
مديريت حوزه علم ّيه خواهران استان تهران را برعهده دارد.
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مقوله فراگیری صرف و آموختن ســطحی که به حافظه آدمی مربوط میشود ،دارای
مراتبی است .گاه ممکن است کام ً
ال سطحی باشد ،مانند جمالتی که کودکان یاد میگیرند
و یا قدری عمیقتر باشد ،مانند جدول ضربی که دانش آموزان سوم دبستان میآموزند و
یا گاهی پیچیده تر ،مانند الفیه مالک که طالب مبتدی بیتهایی از آن را از بر میکنند.
اینها همه فراگیری صرف است که چنانچه با تفهیم همراه نگردد ،ارزش چندانی ندارد.
اما اگر در برخی از زوایای همین فراگیری ،ژرفنگری و موشــکافی شود به دادههایی در
ذهن تبدیل میگردد که میتوان در موقع نیاز از آن بهره کافی برد.
گاهی اوقات گذر از این بخش (فراگیری صرف) با مباحثه و مطالعه صورت میگیرد .اما
به حقیقت خود نمیرسد .آنچه این دادههای سطحی را غنی میسازد ،پژوهش و تحقیق
اســت .پس اهل علم که اهل حقیقت و ژرفای دانش هستند ،الزم است برای غنیسازی
آموزههای خود ،امر تحقیق و پژوهش را مد نظر داشته و از همان سالهای آغازین طلبگی
به امر پژوهش و تحقیق اهتمام ورزند.
از دیرباز این باور را داشــتم که اهل علم با قلمزدن ،دادههــای ذهنی خود را ماندگار
مینمایند ،گویا حک شــدن دانشها در ذهن طالب با کتابت و قلمزدن میسور و هموار
میگردد و چنانچه هر طلبه با استفاده از تازهترین روشهای نویسندگی ،بیاموزد که چگونه
قلم بزند و این مهارت را با بهرهمندی از تحقیق و پژوهش به ثمراتی مفید تبدیل ســازد.
در حقیقت بخشی از دِین خود را به جامعه اسالمی و شریعت محمدیه  aادا نموده است.
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

شایان ذکر است که چنانچه طلبه ،که یکی از عمدهترین وظایف او تبلیغ دین مبین
است به خطابه و منبر بسنده کند و سراغ قلم و کتابت نرود ،بخش بزرگی از مخاطبان
را از دســت داده است .مث ً
ال طلبه متوســطی را میشناسم که با بهرهمندی از مهارت
کتابت و قلم فرسایی ،موضوعات قابل توجه دینی را انتخاب و پیرامون آن ،صفحاتی
را به زیور طبع آراسته و به صورت کتابی در دسترس قرار داده است .این کتاب تاکنون
بیش از  30بار تجدید چاپ شده و این حسن اتفاق ،بدان معناست که گستره مخاطبان
آن ،به طور چشمگیری افزایش یافته است .در صورتی که اگر همان طلبه صرف ًا به منبر
و خطابه اکتفا میکرد ،حداکثر جامعه مخاطبان او به دویست تن ،نمیرسید.
بنابراین؛ اگر طلبه با قلم و نگاشــتن آشنا نشود ،بخش عظیمی از مخاطبان خود را
از دست داده است و چنانچه با هر دو مهارت منبر و قلم بیگانه بود ،باید شاهد افول و
اضمحالل شخصیتی خود باشد.
طلبهای که اهل قلم شد ،چینش مطالب در ذهنش منطقی و ماندگار بوده و نسبت
به دانستههای خویش حاضرالذهن و سریعاالنتقال است! اما طلبهای که با مقوله قلم
و نگارش آشنا نیست ،کمتر از این امتیاز بهره میبرد .با قلم و نگاشتن ،دادهها بر ذهن
حک شده و دانستهها ماندگار میماند و چنانچه؛ نویسندهای چیرهدست شد و در نوشته
هایش نور اخالص تأللؤ داشــت ،اثرش جاودانه خواهد گشت ،چرا که نوشتهاش وجه
اهلل گردیده و وجه اهلل است که جاودان میماند! و این رمز بقاست.
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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اندکی درنگ در جواهر الکالم ،کفایة االصول و مکاســب شــیخ انصاری و برخی
کتب منبع و معتبر ،رمز این جاودانگی را روشن خواهد ساخت .از سویی دیگر چنانچه
طلبــه بتواند با تأمل و فکــر ،نقد و ابرام و تحقیق و پژوهش ،اثری را به جامعه علمی
تقدیم کند ،بخشــی از دین خود به جامعه اسالمی و انسانی ،ادا نموده است و چه بسا
در راستای تکامل علم ادیان ،قلم او تأثیر تام داشته و موجب بهرهبرداری جامعه علمی
گردد.
افزون بر آنچه که گفته شد ،در باب مزایای کتابت باید گفت :آن استادی که پیش
از درس ،مطالب را به صورت منطقی نوشته و تدوین کرده است و قبل از ورود به متن
کتاب ،با استفاده از همان دست نوشتهها ،محتوای اجمالی درس را برای طالب بیان
مینماید ،در القاء و تفهیم مطالب کتاب به طالب ،موفقیت بیشتری را به همراه خواهد
داشــت و از همین رو بوده است که عده ای از تالمذه افاضل علما ،اقدام به نگاشتن
درس اساتید کرده و به عنوان تقریرات منتشر میکردند .این شیوه مفید در سده های
اخیر در حوزههای علمیه شیعه متداول و مرسوم بوده است.
توســعه حوزههای علمیه آثار مبارکــی را بهدنبــال دارد ،دریچههای جدیدی که
هرساله به روی مراکز علمی و فرهنگی گشوده میشود .بخشی از آن به خاطر توسعه
حوزههای علمی است! توضیح مطلب آنکه :اکنون حوزهها بیش از هر زمان ،وظیفه
بســط معنویت و علم و دانش را به عهده دارند ،چرا که متأســفانه! علوم انســانی به
واسطه تالش فراگیر غربیان و با میدان داری آنان پایه ریزی میشود و آنان بر اساس
اندیشههای اومانیستی ،لیبرالیستی و سکوالریسم و نظام سرمایه (امپریالیسم) ،چنین
علومی را مورد بررسی قرار میدهند.
بنابرایــن ،وقتی پیرامون اقتصاد منابعی را تأمین و یا پیش طرحی را ارائه میدهند،

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

منطبق بر همان نظام سرمایه داری است یعنی در این اندیشه ،انفاق و صدقه ،خمس
و زکوات ،امور حســبیه ،لق طه ،مزارعه ،مساقات و یا حرمت مخابره معنایی ندارد!!
و در عوض ربا و اســتثمار بخش مهم آن را تشــکیل میدهد ،اسراف میزان توسعه
اقتصاد میگردد و در این ســیاه بــازار وظیفه حوزههای علمیه بازنگری در اقتصاد و
سایر علوم انســانی است .آیا ما مکتب اقتصادی در اسالم داریم؟ یا نداریم؟ عقود و
معامالت ما در مباحث اقتصادی جا دارد؟ حقیقت مضاربه چیســت؟ راههای فرار از
ربا چه جایگاهی دارد؟ اص ً
ال ارتباط اقتصاد با عبادات چگونه اســت؟ چه ربطی میان
معامــات و عبادات میتوان برقرار کرد؟ آیا اصــ ً
ا این دو ارتباطی با هم دارند؟ آیا
اندیشه سکوالر در این مکتب اقتصادی جای دارد؟ تجارت و بیزینس در این مکتب
اقتصادی چگونه خواهد بود؟
بنابراین؛ طبیعی است که تالش علمی در حوزههای علوم دینی رو به تزاید باشد!
ا ّما کافی نیست .حوزهها وظیفه مهمی به عهده دارند .دوستان؛ حقیقت آن است که،
اندیشــه هایمان به یغما میرود ،و در این جنگ خانه مان برانداز ،باید منتظر باشیم
تا فقهمان را نیــز دیگران بنگارند .قانون را نیز دیگران تدوین کنند! تا کار به جایی
رسد که حقوق فرانسه و غرب ،که حاوی همه قوانین مجازات و غیره است ،در تمام
محاکم بالد اسالمی و مجامع بینالمللی حاکم باشد ،یعنی اندیشه غنی اسالمی که
قدمتی هزار و اندی ســاله دارد در هاله ای از خفا وخمول رود و میراث داران قرون
وسطی ،حاکم بر تمام شئون داخلی ملل اسالمی گردند! و با شگفتی باید گفت حتی
در عاصمه شیعه!.
حوزهها باید در دو محور ف ّعال تر شــوند؛ محور علمی ،پژوهشی و محور تربیتی.
محور علمی به جهت آنکــه وظیفه ما حوزویان علمآموزی برای ّ
حل معضالت فرد
و اجتماع است و باید برای همه مشکالت جامعه راه ّ
حل علمی مبتنی بر منابع دینی
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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داشته باشیم و همچنین؛ برای رشتههای مختلف علوم انسانی ،محتوای کافی و برخط
را لحاظ نماییم.
و محور تربیتی؛ که اهمیتی بیش از آموزش دارد و در رتبه مقدم بر آن است و از این
روست که امیرالمؤمنین  Aفرمودند« :اذ افسد العال ِم فسدالع َالم» آنگاه که دانشمندان
فاسد شوند دنیا تباه خواهد شد ،یعنی اگر عالمان خود را به مکارم اخالق نیارایند ،دنیا
را تباه میسازند و همچنین فرمودند« :معلم النفس و مؤدبها احق باالجالل من معلم
الناس و مؤدبهم» آن کس که نفس خویش را تعلیم دهد بیشتر سزاوار ستایش است
تا آن کس که مردم را ،پس طالب علوم دینی پیش از آنکه خود را مزین به زیور علم
نمایند ،باید که محال به جلوههای اخالق سازند.
محور ســخنان مان جشنواره عالمه حلی  wبود و بحث پر اهمیت پژوهش ،اما
بهمناسبت ،گریزی به بحث حائز اهمیتی ،لحظاتی ما را از مبحث اصلی دور ساخت.
باید دانست؛ پژوهش یک مهارت است و ممارست و تمرین میخواهد .اگر طالب
روشهای پژوهش را ندانند ،هم ملول میشــوند و هم دیرتر به نتیجه میرسند! باید
طلبــه بداند ،تحقیق پیرامون یک موضوع را از کجا آغاز کند؟ مقدمه چگونه باشــد،
ذیالمقدمه چیســت؟ فرضیه چگونه تدوین میشود و چگونه باید از یادداشتهایش
نتیجه بگیرد؟
در حقیقت ،پژوهش ،پرورش صغری و غنیســازی و تحلیل آن است و همچنین
تحلیل و غنی سازی کبری،که در یک پروسه کام ً
ال منطقی ،نتیجهای غیرقابل خدشه
از آن مستفهم گردد و این مهم در موضوعات حائز اه ّم ّیت مجال بیشتری را میطلبد.
بنابراین موضوع هویت حوزههای علمیه چون به پرورش نفوس انسانی و تربیت جامعه
مربوط میشود از اهمیت خاصی برخوردار است و الجرم تا مالت بیشتری را میطلبد.
بحث آموزش و پژوهش که دو مقوله مرتبط ،ا ّما مج ّزا هستند هرکدام اه ّم ّیت ویژه
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خود را دارا هستند .پژوهش ،تحلیل و غنیسازی همان آموختههای صرف است که
این م ّهم ،آموختههای ما را ارزشمندتر مینماید .بنابراین باید مدیران و دستاندرکاران
مدارس علمیه و مراکز حوزوی ،نسبت به مسئله پژوهش ،اهتمام تام داشته باشند.
کارگاههای پژوهش محور در مدارس باید توسعه یابد .از همین امروز باید طلبه را
به تحقیق روی روایات و حتی تحلیل آیات کریمه ترغیب نمود .کارگاههای ترجمه
باید در مدارس دایر باشــد! بحث نسخه شناسی که مشوق طالب به سوی دقت در
متون و محتوای ســلف صالح اســت ،میتواند محور برخی ف ّعالیتهای فوق برنامه
باشد .اگر چنین شد طلبه در سال سوم میتواند خود به منابع مراجعه نماید و روایات
را در ح ّد خودش درک کند نه اینکه پنج سال درس بخواند و با متون حوزوی کام ً
ال
بیگانه باشــد .سابق اال ّیام؛ اهتمام زیادی نسبت به اعراب القرآن در حوزهها به چشم
میخورد ،اآلن نیز باید این اهتمام بیشتر شود.
در مدارس حوزه علمیه خواهران اســتان تهران ،در برخی موضوعات ،تحقیقات
خوبی ارائه گردیده ،مثل مدرسه حضرت خدیجه Bکه خواهران طلبه ،تحقیقات
مبسوطی پیرامون روایات حضرت خدیجه  Bجمع آوری کردهاند ،که گویا رقمی
بالــغ بر چهار هزار روایت در منابع فریقین راجع بــه این بانوی بزرگ را جمعآوری
کردهاند که در یک لوح فشرده در دسترس عالقمندان قرار گرفته است .این استعداد
و ظرفیت در بسیاری از مدارس علميه حوزه علمیه تهران اعم از برادر و خواهر موجود
اســت فقط باید طالب را با روش تحقیق آشــنا کرد و بحمداهلل در مدارس علميه
خواهران تا حدودی این امکان وجود دارد و از طرحهای پژوهشی در مدیریت تهران
به گرمی استقبال میشود.
شــایان ذکر اســت؛ حوزه علمیه خواهران اســتان تهران ،عالوه بر آنکه از کلیه
طرحهای پژوهشی فردی و مدرسهای ،حمایت همه جانبه ،معمول داشته و کارگاههای
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پژوهشی و علمی برگزار نموده و جلسات روش شناسی تحقیق و پژوهش را نیز مکرر
در مدارس ،دایر کرده اســت .حمایت علمی دیگر از طالب را در قالب مشــارکت در
برگزاری جشنواره عالمه حلی  wصورت داده است.
گفتنی اســت؛ که مباحثه آغاز خوبی برای پژوهش است اگر دو هم بحث حوزوی
موضوع درسی را بکاوند ،پخته و غنی نمایند دو اتفاق میافتد؛ هم آموختههای آنان
«کالنقــش فی الحجر» میشــود و هم در بحث پژوهــش کارا میگردند و کم کم
پژوهشگری چیره دست خواهند شد.
توجه است؛ این است که؛ بارها متذکر این نکته شدهام که
مطلب دیگری که قابل ّ
زمان ما زمان انفجار اطالعات است و در این سیاهه اطالعات همه چیز موجود است.
یعنی هــم مطالب ضروری و واجب و هم مطالب حرام و منکر و هم مطالب مکروه
و مستنکر و هم مطالب مندوب و مستحب و هم مطالب مباح و یا الطائل که نفع و
ضررش مســاوی است و در اینجا باید اطالعات را مدیریت کرد و مطالب خوب را از
بد تمییز داد و در اخذ اطالعات دانا بود .پس دانایی در دریافت اطالعات با وقت کم
ما ضروری مینماید.
پس یکی از وظایف طالب این اســت که او ًال خودشان این دانایی را در دریافت
اطالعات داشــته باشند! چرا که هم وقت کم داریم و همه ظرفیت شلوغی اطالعات
در ذهنمان را نداریم و ثانی ًا مردم را و جامعه را به ســمت اطالعاتی ســوق دهیم که
آن اطالعات برای فرد و جامعه مفید اســت و این ممکن اســت متفاوت باشد ،مث ً
ال
معارف فلســفی و یا عرفانی؛ اطالعات مق ّدس و بینظیری است ا ّما این اطالعات را
آیا میتوان در اختیار طلبه پایه چهارم گذاشت؟ حتی برخی مطالب حقّه کالمیه مثل
برخی مباحث قرآنی را میتوان در اختیار همه قرار داد؟ پس طلبه باید هوشمند باشد
در آنچه به عنوان خوراک اندیشــه به مخاطبان میدهد چیست؟ حتی ممکن است
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برخی مطالب مهدویت مناسب مخاطب نباشد .مباحث شبهه برانگیز که ریشه بسیاری
از آنها حق است آیا میتواند در اختیار همه قرار گیرد.
بصائر الدرجات روایتی را از امام سجاد  Aنقل مینماید که حضرت در آن روایت
میفرمایند« :لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله» ،معلوم میشود پیامبر اکرم  aنیز
اطالعات را دسته بندی شده مناسب با ظرفیت اصحاب به مقربین اعطاء میفرمودند
کــه در این میان امیرالمؤمنین ظرفیت کاملی بود .فاطمه زهراء ظرفیت کاملی بود ا ّما
سلمان هم همان ظرفیت را داشت؟ مقداد هم همین طور بود؟.
در پايان؛ عرض من این اســت که مســئولین محترم دبیرخانه جشنواره ،به دور از
جنســیت طلبه ،مطالب علمی را (لو خلی و طبعه) بررسی نمایند .واقع ًا محور ،پژوهش
باشــد ،محور علم باشد که البته این تأکید اســت و حتم ًا همین طور است و مناسب
اســت از حضور خواهران طلبه بیشتر بهره گرفته شود و همین حضوری که در حوزه
برادران مشاهده میشــود همین حضور در حوزه خواهران نیز در جشنواره باشد ،باید
حضور خواهران طلبه در این جشنواره بیشتر شود و این جشنواره را گسترش داد و از
شخصیتهای علمی غیر حوزوی نیز برای حضور در مراسم اختتامیه ،دعوت کرد .مث ً
ال
از برخی شخصیت های دانشگاهی باید برای حضور در مراسم دعوت به عمل آورد تا
مطالب ما بیشتر مورد نقد قرار گیرد تا بالنده شود.
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در دنياي تعارض انديشه ها ،ضرورت تحقيق و
پژوهش امري حتمي است

عضو شورا
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

حجت االسالم والمسلمين جعفر ســماوات پس از اتمام سطح سه

حوزه علم ّيه قم و اشــتغال در درس خارج و فعاليتهاي پژوهشــي،

تبليغي و تدريس در مدارس علم ّيه تهران  ،عهدهدار معاونت پژوهش
حوزه علم ّيه برادران استان تهران مي باشد و نيز به عنوان مدير مسئول

نشريه علمي اطالع رساني محفل فعاليت ميکند.

جايگاه و شأن علمي حوزههاي علم ّيه در حفظ و گسترش علوم چگونه است؟
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حرکتهاي علمی شــیعی ،چه در قالب گروههای کوچک و چه به شــکل ّ
تشکلها و
علمیه ،همواره به عنوان متولّی امر دین ،به وظیفه خود ،یعنی حفظ ،رشد و توسعه
مدارس ّ
علوم و معارف انسانی و اسالمی به شایستگی عمل کردهاند .حفظ و انتقال معارف وحیانی و
علوم ائمه طاهرین تا امروز ،حاصل قرنها تالش بیوقفه و مجاهدت علما و روحانیون
برجستهای است که جملگی تربیتیافته دو پایگاه نجف اشرف ،قم و سپس دیگر حوزههای
علوم دینی بودهاند.
حضرت امام خمینی در بخشی از پیام تاریخی خود ،ملقّب به منشور روحانیت ،که در
سوم اسفندماه سال  1367ه.ش صادر گردید ،خطاب به ّ
طلب و روحانیون ،نقش و جایگاه
علميه را اینگونه ترســیم نمودهاند« :جمعآورى و نگهدارى
خطیر علمی علما و حوزههای ّ
علوم قرآن و اسالم و آثار و احاديث پيامبر بزرگوارaو س ّنت و سيره معصومينو ثبت
و تبويب و تنقيح آنان در شرايطى که امکانات بسيار کم بوده است و سالطين و ستمگران در
هلل
محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار مىگرفتند ،کار آسانى نبوده است که بحمدا 
امروز نتيجــه آن زحمات را در آثار و کتب با برکتى همچون کتب اربعه و کتابهاي ديگر
متق ّدمين و متأخّ رين از فقه و فلســفه ،رياضيات و نجوم و اصول و کالم و حديث و رجال،
تفســير و ادب و عرفان و لغت و تمامى رشتههاى متن ّوع علوم مشاهده مىکنيم .اگر ما نام
هلل نگذاريم ،چه بايد بگذاريم؟ لذا حفظ جایگاه
اينهمه زحمت و مرارت را جهاد فىسبيل ا 
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علميه در جهت حفظ ،رشــد و توسعه معارف و فرهنگ اسالمی
رفیع و بیبدیل حوزههای ّ
حساس تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی و بینالمللی که امروز دنیای اسالم در آن قرار
در شرایط ّ
دارد ،ضروری و البته دشوارتر است.
وضع ّيت علمي حوزههاي علم ّيه در بين کشورهاي اسالمي چگونه است؟

علمیه نه فقط محدود به
امروز بهدلیل توسعه ابزارهای ارتباطی ،فعالیت علمی حوزههای ّ
ممالک اسالمی ،بلکه در مقیاسی جهانی معطوف به طرح مباحث و مسائل جدید و ارائه پاسخ
به سئواالت گوناگون و متعدد شده و وظیفه این نهاد مقدس را بسیار خطیر و بیش از پیش
ســنگین نموده است .رونق چشمگیر کرسیهای درس در قم و تبدیل آن به مرکز علوم و
معارف شیعی و همچنین رویداد عظیم انقالب اسالمی و حوادث پس از آن ،ایران را به مرکز
تشیع بلکه جهان اسالم تبدیل کرده و صیت و صوت
فعالیتهای علمی و فرهنگی جهان ّ
آنرا به گوش مشتاقان و تشنگان در سراسر عالم رسانده است.
توجه به کاســتيهاي موجود ،مهمترين وظايف معاونت پژوهش حوزه علم ّيه
با ّ
چيست؟ جشنواره ّ
علمه ح ّلي wدر منظومه فعال ّيتهاي معاونت پژوهش چه جايگاهي دارد؟

توجهی
علمیه به نوعی شاهد کم ّ
با نگاهی به کارنامه فعالیت ســه دهه اخیر حوزههاي ّ
به فعالیتهای پژوهشی هستیم که به دالیل مختلفی بهوجود آمده و موجبات مهجور ّیت
تحقیق و پژوهش را فراهم نموده است .به یقین ،در دنیای تعارض اندیشهها ،ضرورت تحقیق
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و پژوهش و روی آوردن به نویسندگی ،امری حتمی و ضروری است که معاونت پژوهش
توجه وافر،
علميه استان تهران در ح ّد توان و بضاعت خويش مفتخر و مکلّف است با ّ
حوزه ّ
امر تحقیق و پژوهش علمی را تثبیت و این جایگاه بنیادی را حفظ نماید.
علمیه استان تهران ،فعالسازی معاونتهای پژوهش در مدارس
معاونت پژوهش حوزه ّ
علمیه ،حمایت حداکثری از پژوهشگرانّ ،
طلب مستعد و اهل قلم و فعالیتهای پژوهشی را
ّ
تخصصی روش تحقیق ،مهارتهای
وظیفه خود دانسته و آنرا از طریق برگزاری دورههای ّ
نویسندگی ،دعوت از اساتید و پژوهشگران برتر جهت ارزیابی مقاالت و آثار علمی ّ
طلب
مفصل نقاط ق ّوت و ضعف آثار ،پی گرفته است .از آثار مثبت این
و ســعی در ارائه دقیق و ّ
طلب به جشنواره ّ
فعالیتها را میتوان در رشد جهشگونه ک ّمی و کیفی آثار ارسالی ّ
علمه
حلّی استان تهران ،مشاهده نمود.
ِ
علمي
تحقيق و پژوهش را از چه زماني بايد آغاز کرد؟ آيا پژوهش بدون اندوخته
مناسب ،به ثمر خواهد نشست؟

علمیه ،پایه و شالوده
به طور حتم ،طی صحیح مراحل
ِ
آموزشــی مرســوم در حوزههای ّ
توجهی
اجتهاد در دین و پژوهش در حوزههای مختلف علوم انســانی و اسالمی است .کم ّ
به دروس متداول و مرســوم حوزه ،موجبات فقر علمی و در نتیجه نقص و بیثمر شــدن
پژوهشــی متناسب
فعالیتهای علمی در آینده را رقم خواهد زد .در واقع شــروع فعالیت
ِ
با ســطوح آموزشی ،در سالهای شــروع تحصیل نیز سبب بالندگی و کسب مهارتهای
پژوهشی و عمق یافتن داشتههای علمی خواهد شد.
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مهمي که برخي ّ
طلب را در مسير کسب معارف گرفتار ميکند چيست؟
آفت ّ

بیتردید براي هر طالب علمي ،شناخت و اهتمام به رفع آفات ،در مسیر رشد و بالندگی
علوم مهم اســت؛ یکی از این آفات مهم کنارهگیری از مطالعه و اشتغال به امور غیرعلمی
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

است .رفع این نقیصه و امثال آن جز با ایجاد فضا و انگیزه و روحیه علمی از طریق حمایت
میسر
متولّیان و مســئولین و ایستادگی ،استقامت و تح ّمل مشکالتّ ،
توسط طالبان علوم ّ
نیست.
است؟

متوجه آنها
جشنوارههاي علمي با چه انگيزهاي برگزار ميشود و چه کاستيهايي
ّ

تکریم و تشویق ّ
طلب ،ایجاد شور و انگیزه علمی ،ایجاد ع ّزت و اعتمادبهنفس و احساس
مفید و موثّر بودن از اولو ّیتهای بارز اینگونه مراسمها است .البته ،اینکه بخش عمده برخی
از این برنامهها صرف ًا به فرصتی برای تذ ّکرهای اخالقی تبدیلشده ،مناسب اغراض مذکور
نیست و ممکن است موجبات تک ّدر خاطر ّ
طلب جوان را فراهم سازد.
مسائل اخالقي خصوص ًا مباحث مربوط به اخالق پژوهش ،چه جايگاهي دارد؟

رعايت اخالق پژوهشي ،از جمله ضرورتهای یک پژوهش علمی است .اهتمام بر این
امر ،بر مستند ســاختن و ق ّوت علمی اثر نیز خواهد افزود .باید مراقب بود تا موفقیتهای
علمی ،فرد را دچار غرور و دیگر رذایل اخالقی نکند .از این منظر میتوان تحقیق و پژوهش
را وسیله و نردبانی برای درک بهتر معارف الهی و مقدمه توحید عملی دانست.
فرمایید.

دبیران ســه دوره جشنواره ّ
معرقی
علمه حلی  اســتان تهران را به اختصار ّ

اين معاونت تاکنون مو ّفق به برگزاری سه دوره جشنواره ّ
علمه حلی در سطح استان
شــده است .دوره ا ّول آن به دبیری بنده ،دوره دوم به دبیری استاد حمیدیه و دوره سوم آن
به دبیری اســتاد موسوي شبستری در حال برگزار شدن است .امید است دورههای بعدی
علمیه استان تهران
جشنواره نیز قویتر و منسجم تر از دورههای پیشین برگزارشده و حوزه ّ
از برکات این رویداد علمی مستفیض گردد.
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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عضو شورا
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

ظرفیتهایی نهان اما ضروری
تمدن
آقاي حسین خسروی دانشجوی مقطع دکتری در رشته انقالب و ّ

اسالمی (گرایش اندیشــه سیاسی در اسالم) اســت .وی دارای سوابق
پژوهشی چون تألیف و ترجمه کتاب و مقاله بوده و مدتی است مسئولیت
معاونت پژوهش حوزه علم ّيه خواهران استان تهران را بر عهده دارد

برگزاری جشنوارههای علمی و پژوهشی رسم خوشایندی است که شاید بتوان از آن
به عنوان مؤلفهای برای سنجش فرهنگ و تمدن یک جامعه استفاده کرد .به بیان دیگر
در یک جامعه هرچه رسم تقدیر از فعاالن عرصههای علمی و پژوهشی بیشتر و پررنگ
تر باشد میتوان توقع داشت که ظرفیتهای بیشتری برای رشد زمینههای فرهنگی
علميه کشور نیز چند سالی
و حتی تمدن سازی فراهم خواهد شد .بحمداهلل حوزههای ّ
است فعالیتهای مطلوبی را در این زمینه آغاز کرده که یکی از آنها برگزاری جشنواره
ّ
علمه حلی  wاست.
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اینک پس از پنج دوره برگزاری به صورت کشوری و سه دوره به صورت استانی ،این
جشنواره میتواند و باید در کنار دیگر جشنوارههای علمی  -پژوهشی کشور همچون
جشنواره فارابی ،جشنواره شیخ بهایی و جشنواره خوارزمی در عالیترین سطح برگزار
شود؛ چرا که تشــویق و ترغیب افراد مستعد در حوزه پژوهش ،ظرفیتهای پنهان و
درعینحال ضروری جوامع علمی را فعال و آشکار میسازد و از این روی امید آن داریم
که در آینده نزدیک برگزیدگان جشــنواره ّ
علمه حلی wنیز همانند برگزیدگان سایر
جشنوارهها از امکانات و امتیازات شایسته و ملی برخوردار گردند.
توجه به چند نکته ضروری است:
با این حال در کنار مطالبی که ذکر شدّ ،
علميه در ابعاد مختلف
تصور نگارنده بر این است که نقش مهم و تأثیرگذار حوزههای ّ
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی بر هیچ شخصیت فرهیختهای
اعم از حوزوی و غیر حوزوی پوشیده نیست .از سوی دیگر کشور عزیز ما اینک به تعبیر
مقام معظم رهبری  -مدظلهالعالی -در حال عبور از پیچ تاریخی بزرگ که همانا «تمدن
سازی» و «احیای تمدن نوین اسالمی» است قرار دارد.
علميه میتوانند و بایــد در این خصوص بــا بهرهگیری از
بنابرایــن حوزههــای ّ
توانمندیهای پژوهشی و علمی خود نقشآفرینی جدی داشته باشند .از سویی مسئولین
و سیاســتگذاران کالن نظام مقدس جمهوری اســامی در این زمینه تالشهایی
تخصصي ،نقشه جامع علمی
کردهاند و برای نمونه پس از دهها جلســه کارشناسی و ّ
کشور را به تصویب رساندهاند.
در این نقشه که به مثابه مهمترین سند راهبردی علمی کشور تلقی میشود ،سعی
شده در قالب هدفگذاریهای کالن و کاربردی ،مسیر حرکت علمی کشور را ترسیم و
راهبری کند .حال پرسش اساسی این است که نقش و جایگاهی که در این سند برای
علميه کشور ترسیمشده چیست؟
حوزههای ّ
اهمیت این پرسش از آنجاست که بخش عمدهای از فعالیتهای علمی کشور تا آنجا
علميه صورت پذیرد.
که به رشتههای ّ
تخصصي حوزه مرتبط است ،باید در حوزههای ّ
سؤاالت فرعی دیگری نیز میتوان مطرح کرد؛ از جمله اینکه اساس ًا اساتید و ّ
طلب
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

23

24

علميه تا چه میزان با محتوای این ســند آشنایی دارند و در تحقق آن
محترم حوزههای ّ
خود را مسئول میدانند؟
نکته حائز اهمیت دیگر این است که باید دقت داشت تحقق چنین برنامهها و اهدافی
تا حد قابلاعتنایی دستوری نیستند .به عبارت دیگر نمیتوان انتظار داشت تح ّول علمی
در کشور صرف ًا در چارچوب و برنامهها و هزینههای مترتّب بر آن که در امثال این نقشه
پیشبینیشده محقق شــود و الزم اســت همگی تا حد توان در اجرای آن بکوشیم و
مهیاست.
علميه ّ
بحمداهلل چنین فضایی در حوزههاي ّ
متوجه دو دسته از وظایف ،برنامهها و ظرفیتهای
با مروری بر نقشه علمی کشــور ّ
علميه میشویم .دسته نخست آنهایی است که تصریح
پیشبینیشده برای حوزههای ّ
علميه دارند و دسته دوم آنهایی است که در ضمیر پنهان خود برای
به نقش حوزههای ّ
علميه مسئولیت جدی ایجاد میکنند که در مقایسه با یکدیگر ،حجم دسته دوم
حوزههای ّ
قابلاعتنا تر است.
علميه
اگرچه این نوشــتار مجال مناســبی برای بازخوانی جایگاه و نقش حوزههای ّ
در نقشــه جامع علمی کشور نیست ،اما به همین میزان اکتفا میکنیم که اهداف کالن
علميه
ترسیمشده برای نظام علم و فناوری کشور در این سند نمیتواند ناظر به حوزههای ّ
کشور نباشد .به بیان بهتر اگرچه ممکن است نقشهای مصرحی که در این زمینه برای
علميه برشــمرده شده اندک باشد اما قطع ًا تحققبخش محوری و عمده این
حوزههای ّ
نقشه ،بدون در نظر گرفتن جایگاه رفيع و نقش بيبديل این نهاد الهی بهعنوان نهادی
انسانساز ،اندیشه پرور و علمی ،امکانپذیر نیست.

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

برای مثال دســتیابی به جایگاه ا ّول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه
الهام بخشــی در جهان ،استقرار جامعه دانش بنیان و عدالت محور ،تعمیق و گسترش
تخصصي همراه با تقویت اخالق و آزاداندیشی ،دستیابی به علوم
آموزشهای عمومی و ّ
و فناوری نوین و نافع ،کمک به ارتقاء علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت
محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اســامی و  ...از جمله مواردی است که
علميه کشور در آنها دیده میشود .در تمامی موارد ذکرشده و
نقش پنهان حوزههای ّ
نیز ویژگیهای مطلوب الگوی علمی کشور که در این نقشه آمده است ،از مفاهیم عالی
الهی و انسانی در کنار مفاهیم مهم علم و فناوری یاد شده است.
همچنين هدفبخشــی به نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بهویژه بند سوم آن
که ناظر بر مســئولیتهای الهی افراد در قبال خود ،خدا ،خلقت و جامعه اســت و نيز
کمیتهایی چون اخالق و ایمان (البته اگر بتوان آن را در شــمار کمیتها دانســت)،
انتشــارات علمی ،کار گروهی ،آمایش آموزشی و اثربخشی ،بهطور یقین از نقشهای
علميه در سند جامع علمی کشور بهشمار میروند.
پنهان و آشکار حوزههای ّ
در پایان الزم است از تمامی دستاندرکاران و مسئولین محترم دبیرخانه استان تهران
علميه برادران استان تهران ،دبیر محترم جشنواره،
اعم از معاون محترم پژوهش حوزه ّ
دبیران محترم علمی و اجرایی و دیگر عزیزانی که شــبانهروز و خســتگیناپذیر برای
برگزاری هرچه بهتر این جشنواره کوشش میکردند و همچنین همکاران خدوم معاونت
علميه خواهران استان تهران تشکر و قدردانی شود.
پژوهش حوزه ّ

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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دبـيـــر
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

دبيرخانه دائمي ،تنها راه نيل به اهداف جشنواره
حجت االسالم والمســلمين سيد مسعود موسوي شبستري پس از اتمام

دوره ســطح در حوزه علم ّيه قم و اشــتغال در درس خــارج فقه و اصول،

دبير دومين جشــنواره ّ
علمه حلي  wسراسر کشــور بود و هم اکنون نيز

دبير سومين جشنواره ّ
علمه حلي استان تهران است .تدريس و فعاليت در

مؤسسات پژوهشي از سوابق علمي و پژوهشي ايشان بهشمار مي رود.

به نظر شــما آیا دائمی شدن دبیرخانه جشنواره ّ
ت دارد؟ چه
علمه حلی ضرور 
راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد میفرمایید؟

دبیرخانه عضوی از یک مجموعه و محلی برای همکاری تمام قسمتهای این مجموعه
اســت که در یک بازه زمانی مشخص و با سیاستهای خاصی فعالیت می کند .دبیرخانه در
حقیقــت نمونهای از توان اجرایی آن مجموعه اســت و ثبــات و دائمی بودن آن می تواند
دسترسی به اهداف را آسان و میسر کند.
وقتی ّ
طلب و ارزیاب ها بدانند با سیستمی ثابت روبهرو هستند تعامل بهتری با جشنواره
خواهند داشت و خود این مجموعه که این دبیرخانه را راهاندازی کرده ،از یک امنیت خاطری
ی ارزیابان و کادر خود به
بهرهمند میشود .وقتی دبیرخانه ثبات داشته باشد میتواند از توانای 
شــکل بهتر و سازمان یافته تری استفاده کند و رفت و آمد اجرایی و علمی در دبیرخانه به
راحتی رصد می شود وقتی کادر دبیرخانه ثابت باشند آسیبشناسی و آسیب زدایی راحتتر
اتفاق میافتد .ارتقای دورهای جشنواره هم به راحتی قابل پیشبینی و اجراست ولی اگر قرار
26

باشد هر سال همه چیز حتی اعضای دبیرخانه عوض شوند ،این به معنی تأسیس و اختتام
است و ارتباط سال گذشته با سال آینده به حداقل میرسد.
کیفیت و سرعت کار همیشــه در یک جا ،درجا خواهد زد .اگر دبیرخانه ماندگار و ثابت
باشد در حقیقت میتوان از همه این نقاط و نکات بهره برد .ثبات دبیرخانه در درجه ا ّول به
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

خود و اعضای آن اعم از دبیر ،دبیر اجرایی ،دبیر علمی و ارزیاب آرامش میبخشد و به آنان
فرصت برنامهریزی برای برنامههای سال آینده می دهدّ .
طلب هم میتوانند قدمهای بعدی
دبیرخانه را به راحتی شناسایی کرده و بر اساس آن برنامهریزی کنند .همچنین میتوان از این
فرصت استفاده کرد و ارزیاب ها را به صورت متناوب به مدارس فرستاد تا روشهای صحیح
را به ّ
طلب بیاموزند و تدوین مقاالت و آثار با نظارت آنان صورت گیرد.
این امر برای ارزیاب ها هم لذت بخش خواهد بود .ولی اگر به خاطر عدم ثبات دبیرخانه،
طلب قطع شــود آموزشهایی که ّ
ارتباط با ّ
طلب از برخی افراد نه چندان ماهر دريافت
میکنند ،یکدستی و اتقان کار را از بین می برد و چه بسا اشکاالت سال گذشته مجدداً در
آثار ارسالی به جشنواره جاري انعکاس یابد.
جنابعالی هماهنگی میان جشــنواره استانی و جشنواره کشوري ّ
علمه حلي  wرا
چگونه ارزیابی می کنید؟

جشــنواره های اســتانی در حقیقت بازوان اجرایی و علمی جشنواره مرکزی محسوب
میشوند .گر چه به نقطه دلخواه و آرمانی نرسیده ایم ،چون جشنواره مرکزی به تازگی ثبات
پیدا کرده و چندان عمر طوالنی ندارد .این امر نیازمند گذر زمان اســت ولی همانگونه که
عرض کردم ثبات جشنواره مرکزی باعث ثبات ارزیابان ،ارتقای سطح کیفی و ارتباط متقابل
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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مجموعه رتبههاي باالتر از دبیرخانه و دستاندرکاران خواهد شد .به عبارت دیگر چنانچه
جشــنواره مرکزی به جشنواره های استانی اهمیت بیشتری بدهد و از آنها حمایت کند و
ارتباط میان ارزیابها راحتتر شــود ،سنگینی کار جشنواره مرکزی کاهش خواهد یافت.
همچنین اختالفهای موجود بین ارزیابیهای دبیرخانه استانی و مرکزی به صفر خواهد
رسید .البته این بدان معنا نیست که جشنواره مرکزی برگزیده های استانی را مجدداً مورد
ارزیابی قرار ندهد.
جشنواره استانی به یک معنا کمک کننده جشنواره مرکزی است و قسمتی از بار ک ّمی
و کیفی ان را بر دوش می کشد .از سوی دیگر ّ
طلب نیز باید بتوانند شیوههای ارزیابی و
وحدت رویه ارزیابان را به روشنی درک کنند و اختالف فاحشی در ارزیابی آثار اتفاق نیفتد.
به نظر شما آيا زمینههای ایجاد این وحدت رویه فراهم شده و در حال پیشرفت
است یا اتفاق خاصی نیفتاده است؟

الحمداهلل این وضعیت نسبت به جشنواره ا ّول و دوم بهتر شده است .گرچه هنوز مشکالتی

در این زمینه وجود دارد و بههمین دلیل سرعت آن قدری پایین است .مثال یکی از مشکالت
این اســت که هنوز تقویم کاری منظمی در برگزاری جشنواره و همایش معرفی برگزیده
ها تعیین نشده است .این امر چابکی و سرعت عمل و کیفیت باالی دبیرخانه را با مشکل
مواجه می کند و اســتقالل آن را از بین میبرد .راهحل آن اســت که دبیرخانه ،مستقل از
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معاونت پژوهش باشد تا بتواند بهمعنای حقيقي کلمه ،رسمیت یابد و در کنار سایر معاونت
ها از جایگاه اداری برخوردار گردد.
به نظر شما جشنواره ّ
علمه حلی  wتا چه حد توانسته در حوزههاي علم ّيه شور
پژوهش ایجاد کند؟
مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا

علميه در سطح
من اعتقاد راسخ دارم که جشنواره توانسته نشاط خاصی را در حوزههاي ّ
ّ
طلب و حتی مدیران ایجاد کند .این همان هدفی بود که ما برای رســیدن به آن تالش
میکردیم .البته این کافی نیســت باید در همه ســطوح از این نشــاط حمایت شود .مث ً
ال
همکاری معاونت آموزش و پژوهش با یکدیگر ،فعالیت پژوهشی ّ
طلب را راحتتر خواهد
کرد .اگر این فضا رشد کند و آموزش و پژوهش به این همکاری ادامه دهند شاهد شکوفایی
بیشتر ّ
طلب در این عرصه خواهیم بود.
چشمانداز دبیرخانه جشنواره اســتانی تهران و امر پژوهش در استان تهران را
چهطور ارزیابی میکنید؟

استان تهران الحمداهلل عالمخیز بوده ،هست و خواهد بود .فقط من تص ّورم این است که

هنوز آن ظرفیت حقيقي استان تهران در این مسابقه و نمایشگاه و جشنواره هنوز بهدرستی
نمایش داده نشــده است .بهطور قطع شأن اســتان تهران هنوز به ویترین جشنواره حتی
جشنواره استانی نیامده است.
ما باید با اســامی تکراری در فهرست برگزیدهها خداحافظی کنیم .مطمئن باشید اگر
آموزش و پژوهش خوب اتفاق بیفتد در هر دوره هم رقابت سنگینتر میشود و هم اسامی
تکراری حذف خواهد شد .این که یک عدهای پژوهشگر بودند و هر سال اثر پژوهشي ارائه
ب آنان محفوظ است ولی
بدهند و تشویق شوند این روش مناسبي نیست .البته ارزش و قر 
باید اجازه دهیم مشــارکت همگانی اتفاق بیفتد و همه وارد این چرخه شــوند و همه افراد
علميه استان تهران باید بحث آموزش
تواناییهایشان را نشان بدهند .معاونت پژوهش حوزه ّ

پژوهش را گسترش دهد تا بتوانيم در جشنوارههای آتی نتیجه بهتری بگیریم.

مصاحبه/يادداشت اعضاي شورا
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مسئول
گروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

ضرورت
نوگرایی پیش رونده در پژوهش
ِ
حجت االسالم والمسلمين علي اکبر رضايي مسئول گروه علمي سومين

جشنواره استاني ّ
علمه حلي اســتان تهران مي باشد .وي دوره سطح و

خارج فقه و اصول را در شــهرهاي تهران ،يزد و قم سپري کرد و از سال
 72به کار پژوهش و تحقيق در حوزه تاريخ اســام و رجال مشغول شد؛

متعددي در قالب مقاله و کتاب بهچاپ رسيده است.
تاکنون از وي آثار
ّ

توجه به دیرینگی پژوهش:
ّ

علميه به معنای حقیقی خود ،امری نوین و نوپیدا
مسئله پژوهش و تحقیق در حوزههاي ّ

نیست و نمی توان این مراکز را با روش و منش پژوهندگی بیگانه دانست .آن چه از میراث
گرانقدر حوزه ها و تراث مکتوب عالمان و فقیهان فرهیخته بر می آید حکایت از تاریخ دیرینه
پژوهشگری و جایگاه بنیادین آن در مراکز حوزوی دارد.
با این همه باید اذعان داشت که امروزه شاکله ونمادهای کاوشگری ،دچار تحوالت سازنده
و پیش رونده شده است و شیوه های گذشته هر چند در زمان خود ارزشمند و الزم االجرا بوده
اند ولی در عصر جدید ،به ذائقه همگان خوشایند نمی نمایند و نیازمند هنرمندی وآرايشهاي

نوشــتاری نوینند .البته این به معنی واگذاری ذخایر کهن و منابع علمی فناناپذیر حوزههای
علميه نیســت .بلکه نوعی استمتاع از فرآورده های تازه بشری و ابزار و روشهای جدیدی
ّ
به شمار می روند که اختراع و اندیشیده شده اند و به زبان مشترک میمانند .ضمن این که

کاربست آنها در هرگرایشی ،با فهم عموم پژوهشگران همگرایی افزونتری خواهد داشت.
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از سوی دیگر گسترش زمينههاي پژوهش و گشوده شدن آفاق جديد و جهانی برای ورود
به مباحث علمی ،امری انکار ناپذیر است و به روشنی آثار آن را میتوان در مباحث سیاسی،
علميه که عقبهای
اجتماعی و فرهنگی بین الملل مشــاهده کرد .از ایــن رو بر حوزههاي ّ
مستحکم و بنیادین دارند فرض است که با رویکردی جدید و عالمانه ،دست کم در حوزههای

علمي
مصاحبه/يادداشتگروه
يادداشت مسئول
شورا
اعضاي

مربوط به دین و علوم اســامی گامهایی جدی و استوار بردارند و به فراخور نيازهاي روز و
پرسشهاي نو پيدا ،مرزهای دانش را درنوردند .این امر بر حجم و ارزش اندیشههای حوزوی
خواهد افزود وذائقه جهانی را که به شــدت مشتاق شناخت مبانی و مسائل اعتقادی اسالم
است سیراب خواهد ساخت.
پژوهش؛ راهبرد عمل به فرمان رسول خداa

به هر روی چنان كه رســول خدا aفرمودهاند بار دين ،بر دوش عالمان نهاده شده و بر
آنان است تا مکتب اسالم را آنگونه که باید ،از زنگار تأويلها ،گزافهگوییها و توجيههاي
نارواي كج انديشــان و پذيرش ناآگاهان بزدايند و نيز فرمود :دانش را با نگاشــتن ،مهر و
حراســت کنيد .به خدا سوگند از اين دهان جز حق ،خارج نخواهد شد .عمل به این فرامين
از صدر اسالم تاکنون همواره از سوی عالمان دین بهویژه فقیهان شیعه مورد اهتمام جدّی
قرار گرفته است تا آنجا که حتي در اوضاع نابسامان سیاسی -اجتماعی دورههای مختلف،
پژوهش را راهبردي اساسي و واجب و بزرگترين وسيله حفظ کتاب و سنت و علوم شرعي و
عقلي دانسته و تا پای جان بدان پایبند بوده اند .مرحوم آقابزرگ تهرانی و ّ
علمه سید محسن
امین ،فهرستی طوالنی و بس ارزشمند از تالش علمی و آثار گرانقدر این دسته از فقیهان و
دانشمندان شیعی به دست داده اند که در حد خود شگفتانگیز است.
علمي
مسئول
يادداشت
گروهشورا
اعضاي
مصاحبه/يادداشت
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چند توصیه به پژوهشگران:

 -1از آفات اساســی رشــد و بالندگی علمی ،ورود در همــه حوزهها و حیطههای
پژوهندگی است .این امر ضمن آن که موجب سرگشتگی پژوهشگر است ناتوانی او در
برابر حریفان قدرتمند را در پی خواهد داشت .تا آنجا که حتی فرهیختهای چون ابنسینا
تخصص الزم،
را در مواجهه با ذی فن ناتوان میسازد .پس انجام تحقیق بدون کسب ّ

بی معنی و ناممکن خواهد بود.

متخصص شدن
البته بهرهمندی از اســتعداد شخصی در هر گرایشی ،مبنای اصلی
ّ

تخصصي است.
تخصص ،عشــق محقق به آن رشته ّ
اســت .مبناي دیگر در انتخاب ّ
عشــق ،اکسیری اســت که مس وجود آدمی را به طال مبدل می سازد .اگر شیدایی و

شیفتگی در کار نباشد ورود در هر امری تضییع عمر خواهد بود.
 -2امروزه تولید رشتههای علمی در حوزه فهم دین و مسائل آن در ایران به حدی
است که تنها آشــنایی با محورهای اصلی آنها ،نیازمند صرف وقت بسیار است .این
اتفاق که به لحاظ معرفتی و علمی ،رخدادی کامال نادر ،اســتثنائی و جهشی بهشمار
ایران پیشاهنگ
میرود،کشور را به مقیاس قرون پیش برده است .با این همه ،در همین ِ
و پویا ،بسیاری از حوزههای معرفتی که در سطح جهانی رواج دارند برای پژوهشگران
ایرانی شناخته شده نیستند.
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 -3تحقیق و پژوهش در لغت به معنی وارســی کردن ،کشــف حقیقت و به کنه

علمي
مصاحبه/يادداشتگروه
يادداشت مسئول
شورا
اعضاي

حقیقت امری رســیدن و در اصطالح،کوششی علمی و اندیشیده توأم با طرح و نقشه
برای پاسخ به یک سوال مجهول است .مطابق این تعریف ،صرف گردآوری مطالب از
منابع مختلف ،هر چند علمی و قابل استفاده باشد تحقیق محسوب نمی گردد و ارزش
علمی و پژوهشی ندارد
-4پژوهشــگر حوزوی باید علوم پایه همچون صرف ،نحو ،بالغت ،منطق ،فقه و
اصول را که به مثابه سرمایه اصلی و نخستین است به درستی و در حد کمال فراگیرد
و به درجه اجتهاد نائل گردد .زیرا تحقیق ،زمانی به معنای حقیقی خود سامان مییابد
که ناشی از قوه اجتهاد و مثبِت نظریهای نوین باشد و جز آن را نمیتوان پژوهش نامید
بلکه رونویسی از آثار دیگران و تبدیل خطی به چاپی محسوب میگردد .البته این بدان
معنا نیســت که تمرین پژوهشگری را نیز باید تا رسیدن به اجتهاد به تعویق انداخت و
روشهای آن را از ابتدا نیاموخت.
بر این اســاس شرکت در جشــنواره ّ
علمه حلی  ،wمحملی شایسته و عالمانه،
کمیاب و کیمیا برای نیل به این هدف عالی و پیش رونده محسوب می گردد ّ
وطلب
ارجمند میتوانند خود را در معرض آموزندگی و تمرین نظام مند قرار دهند.
البته این حقیقت را نیز نباید پنهان داشــت که در ورای عنوان جشنواره ،تالشهای
علميه استان
خالصانه و بی وقفه بســیاری نهفته است که زیر نظر مدیر محترم حوزه ّ
تهران از سوی معاونت محترم پژوهش و دبیرخانه جشنواره در طول سال سامان مییابد

و امید میرود مورد رضایت پروردگار و حضرت ولی عصر fقرار گیرد.

علمي
مسئول
يادداشت
گروهشورا
اعضاي
مصاحبه/يادداشت
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مسئول اجرايي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

علميه
پژوهش قلب تپنده حوزه هاي ّ
آقاي حامد رفيعي طلبه سطح سه حوزه علم ّيه قم است  .وي عالوه بر

تحصيالت حوزوي سابقه تحصيل در موسسات پژوهشي از جمله موسسه

امام خمينــي  wرا نيز دارد.وي در کنار فعاليت در دبيرخانه ســومين
جشنواره ّ
علمه حلي ،با معاونت پژوهش استان نيز همکاري دارد.
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محرک اصلی پیشرفت و توسعه در هر زمینهای از مقوالت
پژوهش ،بهعنوان قلب تپنده و ّ
علمی و ضمانتی برای استمرار آن توسعه ،شناخته شده است .هر رشته ای از علوم مختلف،
کــه بدون بهره گیری از پژوهش های کارآمد و به صورت اتّفاقي ،از بعضی ابعاد توســعه
برخوردار است ،پیشــرفته نامیده نمی شود و نمی توان امید داشت که این توسعه در آینده
مسیر مطمئنی را طی خواهد کرد.
از دیگر سو ،بهره گیری از ثمرات علمی پژوهشهایی که سابق ًا در هر زمینهای انجام شده،
به بهبود فرآیند پژوهشی و روشهای معمول در زمینههای مورد نظر منجر میشود .در واقع،
این نتایج میتواند در آینده در اختیار سایر پژوهشگران قرار گرفته و مبنا و منبعی برای صورت
گرفتن پژوهش های بعدی باشد و یا اگر پژوهشهای قبلی نتایج کاربردی داشته باشند ،در
اختیار کسانی قرارمیگیرد که میتوانند از آن نتایج برای حل معضالت موجود بهره گیرند.
همچنین پژوهشگران موفق به کارگروهی در طرحهای پژوهشی بها میدهند و تالش
میکنند ،پژوهش خود را با همکاری یکدیگر انجام دهند و نتایج یافتههای خود را به نحو
کارآمدی منتشر ساخته و در اختیار دیگر محققان قرار دهند.
همه مزیت های یاد شده به نحوی در رقابتهای پژوهشی که در قالب جشنواره و فراخوان
مقاله و  ...برگزار می شــوند ،گرد هم می آیند .این قبیل همایش ها و جشنوارهها اتّفاقات
مبارکی هســتند که در جریان آنها پژوهشــگران از طرفی با بایگانی آثار از ادوار گذشته
جشنواره روبرو هستند که این آرشیو آثار ،نماینده کاستی ها و پیشرفت های موجود در زمینه
مصاحبه/يادداشتاجرايي
يادداشت مسئول
اعضاي شورا

پژوهش مورد نظر اســت .از سوی دیگر با پژوهشگران دیگری آشنا میشوند که در همان
مقوله مورد پژوهش یا دارای تجربیاتی هستند و یا در حال تحقیق و فحص منابع می باشند.
و بدین صورت اســت که نطفه بسیاری از پژوهشها گروهی و همکاری های علمی پديد
میآید.
جشنواره ّ
علمه حلی  wاستان تهران نیز که سومین دوره آن ،با اتمام ارزيابي همه آثار
شرکت کننده ،به پايان راه خود رسيد ،از این دست فعالیتها است.
رقابتي سراسر علمي  -پژوهشي که در راه نيل به هدف بلند فرهنگ سازي پژوهشي خود،
توجه بر ميدارد.
در هر دوره گامي مؤثر و قابل ّ
ا ّولين فراخوان جهت ارســال آثار به دبيرخانه سومين جشنواره ّ
علمه حلي  wاستان
تهران ،در ارديبهشت ماه سال  1391و در قالب چاپ و توزيع پوسترها و بنرهاي حاوي اين
علميه و عالقمندان رقابت هاي پژوهشي اعالم شد .اين فراخوان ،شروع
فراخوان ،به مدارس ّ
مرحله ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره ّ
علمه حلي  wاستان تهران بود.
فعاليتهاي دبيرخانه جشــنواره ّ
علمه حلي  wاستان تهران ،با تشکيل جلسات متع ّدد
علميه استان تهران ،رياست محترم حوزه
شوراي جشنواره ،متشکل از رياست محترم حوزه ّ
علميه استان تهران ،معاونت
علميه خواهران اســتان تهران ،معاونت محترم پژوهش حوزه ّ
ّ
علميه خواهران استان تهران و دبير محترم سومين جشنواره استاني به
محترم پژوهش حوزه ّ
صورت رسمي آغاز شد.
شورا
اعضاي
مصاحبه/يادداشت
اجرايي
مسئول
يادداشت
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ا ِّولين جلســه عمومي و رسمي سومين جشنواره استاني ،گردهمايي مسئولين پژوهش
استان مورخ  4مهرماه  91بود که به عنوان افتتاحيه سومين جشنواره ّ
علمه حلي  wاستان
علميه در جريان چند و چون برنامه
تهران ،برگزار شد و طي آن مسئولين پژوهش مدارس ّ
هاي در دست اقدام جشــنواره قرار گرفته و جهت مشارکت مفيدتر در برگزاري جشنواره
استاني ،آماده شدند.
طلب محترم و نيز عالقهمندي دبيرخانه به شرکت آثار بيشتري از ّ
بهدليل استقبال ّ
طلب
محقّق و اهل قلم در جشنواره ،مهلت ارسال آثار دو بار تمديد شد و بدين ترتيب ،مجموع ًا،
ّ
طلب پژوهشگر استان تهران ،هشت ماه جهت تنظيم و ارسال اثر خود به دبيرخانه جشنواره
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فرصت داشتند .پس از اتمام دومين مهلت ارسال آثار ،ارزيابي آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره
توسط گروه ارزيابي -شامل ده نفر از اساتيد فن پژوهش و مقاله نويسي -شروع شد .گرچه
تمديد مهلت ارســال آثار سبب کاسته شدن زمان معمول براي ارزيابي آثار شده بود؛ اما با
همت و پشتکار ارزيابان محترم ،آثار ارسالي در زماني اندک و در عين حال با دقت علمي و
فني فراوان مورد بررسي قرار گرفتند .امسال با شرکت قريب به 1200اثر ،جشنواره ّ
علمه
توجه را پشت سر گذاشت .حضور 662
حلي  wاستان تهران ديگر بار ،دوره اي پويا و قابل ّ
علميه خواهران اســتان ،نمايشدهنده رقابت
علميه برادران و  531اثر از حوزه ّ
اثر از حوزه ّ
دوشادوش و نزديک برادران و خواهران جوان طلبه در عرصه رقابت آثار دين پژوه است.
از نکات درخشــان و حائز اهميت جشنواره امسال مي توان به تصويب و اعمال فيلتر و
صافي قوي علمي آن اشاره نمود که در قالب نقدها و ارزيابي هايي دقيق تر و حساستر از
ادوار گذشته ،به نمايش درآمد .بررسي تيزبينانه ،فني و علمي آثار توسط ارزيابان خبره ،عالوه
بر اينکه محکي جدي براي مقاالت و پايان نامه هاي شرکت کننده در جشنواره و سبب
گرمتر شدن ميدان رقابت آثار پژوهشي بود ،عيار محتوايي آنان را نيز به صاحبان آثار نشان
داد و از اين رهگذر توانست کارگاه عملي  -آموزشي مناسبي براي ّ
طلب جوان پديد آورد.
مصاحبه/يادداشتاجرايي
يادداشت مسئول
اعضاي شورا

با اين حال ،ورود  261اثر به مرحله ارزيابي تفصيلي و گذر از مرحله ارزيابي اجمالي ،نشان
از سطح کيفي اميدوار کننده و رو به رشد آثار پژوهشي ّ
طلب جوان دارد که از تالشهاي
بي وقفه مسئولين پژوهش استان در زمينه آموزش روش تحقيق و پژوهش ،خبر ميدهد.
گواه اين مطلب ،برگزاري اردوهاي برون شهري با رويکرد آموزشي ،راه اندازي کارگاههاي
کوتاه و بلند م ّدت آموزش پژوهش و سهل الوصول کردن دسترسي و استفاده از اساتيد معتبر
علميه
پژوهش است که با حمايتهاي همه جانبه مادي و معنوي معاونت پژوهش حوزه ّ
استان تهرانّ ،
طلب را در رسيدن به اهداف ميان مدت و بلند مدت پژوهشي ياري نموده
اســت .مقصدي که هر چند نيل به آن ،صعب و سخت است ،اما دست اندرکاران پژوهش
استان به مثابه وظيفهاي خطير ،سنگيني آن را بر دوش خود با حلو و شيريني مي پذيرند.
اکنون ،در انتهاي راه جشنواره سوم استان تهران ،نتيجه همه اين زحمات و تالشهاي
علميه استان تهران و فعاالن دبيرخانه سومين جشنواره
شبانهروزي معاونت پژوهش حوزه ّ
علمه حلي  wاســتان تهران را پيش روي ديد نقاد و منصف همه علما ،فضال و ّ
ّ
طلب
گرانقدر استان نهادهايم و خشــنوديم که با کوله باري غني از پيشنهادات و انتقاداتشان،
رهسپار شروعي نو بر اين رقابت علمي پژوهشي نوپا ميشويم و دلگرميم که در اين راه ،از
حمايتها و مساعدتهاي بيدريغشان بينصيب نخواهيم ماند.
در انتهاي سخن ،تقدير و سپاس نثار ميکنيم بر مساعدتهاي پر محبت مديريت محترم
علميه استان تهران و معاونت پژوهش استان ،که در سختيهاي راه ،بيچشمداشت،
حوزه ّ
حامي ،ياور و راهنماي راهمان بودند.همچنين از ارزيابان محترم آثار ،مديران ارجمند ،کمال
علميه استان و ّ
طلب
علميه ،مسئولين پژوهش مدارس ّ
تشــکر وسپاس را داريم .مدارس ّ
توجهات و حضور پرشور خود ،هرچه بيشتر ،اين رقابت علمي
پژوهشگر و ارجمند استان که با ّ
را پر رونق نمودند ،کمال تشکر و سپاس را داريم.
به اميد آنکه تالشهاي ناچيزمان ،مرضي درگاه باريتعالي واقع شده باشد.
اعضاي شورا
مصاحبه/يادداشت
اجرايي
مسئول
يادداشت
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عضــو
گـروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

ضرورت توسعه فرهنگ پژوهش و نظارت اساتيد
حجت االسالم والمسلمين مهدي عباد اردستاني پس از اتمام سطح سه

حوزه علم ّيه قم ،تحصيالت دانشگاهي در مقطع کارشناسي و اشتغال در مقطع

خارج فقه و اصول  ،به تدريس فقه و اصول در مدرســه علم ّيه بقيهاهلل f

تهران مشغول شــد و فعاليتهاي پژوهشي در مؤسسات از سوابق علمي
پژوهشي ايشان محسوب مي شود.
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برگزاري جشنواره ّ
علمه حلی  wکه حقیقت ًا اقدامی مبارک و برخاسته از بینش دلسوزانه
علميه و نشانگر حس مسئولیتپذیری آنان در عرصه علم است،
و عالمانه عزیزان در حوزه ّ
علميه
بحمداهلل توانســته تا حدی غبار مظلومیت از چهره پژوهش و تحقیق در حوزههاي ّ
بزداید .اما از آنجا که این عرصه نیازمند فرهنگ سازی است الزم است معاونتهای محترم
مدارس اعم از پژوهش ،آموزش ،تهذیب و ..با ورود جدی خویش ،فرهنگ دســت به قلم
شدن و نوشتن را در بخشهای مربوط به خود توسعه دهند.
از نقاط ضعف جشنواره در زمينه آثار ارسالي میتوان به ضعف در اعتبار منابع و دست دوم
بودن آنها ،و در زمينه برگزاري جشنواره طوالنی شدن زمان ارزیابیها و برگزاری همایش
جشنواره اشاره کرد .ضمن ًا پیشنهاد می شود -1 :شورایی با حضور اساتید حوزه برای تصویب
موضوعات شایسته و علمی و نظارت بر فعالیت پژوهشی ّ
طلب از ابتدای طرح تحقیق تا
تکمیل اثر تشــکیل گردد -2 .بانک جامع موضوعات پژوهشی در همه بخشهای علوم
اسالمی و انسانی در مدارس تأسیس شود -3 .درسنامه پژوهش در برنامههای درسی حوزه
به صورت اجباری گنجانده شــود -4 .اساتید راهنما دورههای آموزش روش تحقیق را به
خوبی طی کرده و در این زمینه از مهارت و تجربه کافی برخوردار شوند.

يادداشت اعضاء گروه علمي

عضــو
گـروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

پژوهش ،نيازمند طراحي يک نظام علمي
حجت االسالم والمســلمين عباس قانع تحصيالت حوزوي را تا چهار دوره

مصاحبه خارج فقه و اصول گذراند و کارشناســي حقوق را نيز دريافت کرد ؛
وي همچنين سابقه چهار ســال تدريس فقه و اصول و همکاري در تهيه کتب

اعتقادي ،اخالقي و تاريخي به عنوان مدير گروه پژوهش دارد .

توجه به اینکه بنای حوزویان ،ژرفنگری و پیشبرد علم وجوابگویی به نیازهاست نکاتی
با ّ
را معروض میدارم:
در درجه نخســت باید برای پژوهش ،یک نظام مطالعه شده طراحی شود تا برنامهها در
جهت افق وچشم اندازهای م ّدنظر حرکت کرده و همواره در پروسه ارزیابی قرار گیرند .یکی
از نتایج این برنامهریزی آن است که مقاالت با موضوعات آزاد و بی هدف به جشنواره ارسال
نمی گردند .آثاری که بههیچ عنوان در صدد رفع معضل یا مسائل مورد نیاز جامعه نیستند
مورد تشــویق قرار نمی گیرند .همانگونه که آموزش به معنای اخص آن یعنی تشــکیل
کالس و برگزاری امتحانات ،نقشــی محوری در برنامههای حوزه دارد ،پژوهش نیز باید از
محجوریت بیرون آمده و برای اجرای برنامههای آن ضمانت اجرایی تدبیر شود .زیرا نباید
دســت روی دست گذاشت ومسئله پژوهش وتولید علم را به ع ّدهاي قليل سپرد و با تکیه
بر تالشهای گســترده ایی که پیشینیان به خرج دادهاند خود را از فعالیتها و روشهای
جدید پژوهش بی نیاز دانســت .بلکه همان ضرورتی که در آموزش احساس می شود باید
در پژوهش نیز وجود داشــته باشد .در غیر این صورت دانش آموخته حوزوی بعد از سالیان
علميه
متمادی ،هرگز نخواهد توانست پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد .بنابراین حوزههاي ّ
در این زمینه مسئولیتی خطیر دارند و باید در جهت رشد علمی و پژوهشی ّ
طلب جوان که
عمر گرانبهای خویش را در اختیار حوزهها قرار دادهاند بکوشند.
يادداشت اعضاء گروه علمي
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عضــو
گـروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

توسعه دانش ،در گرو گفتگو و نقد جدي و عالمانه است
آقاي ســيد علي شمسي پس از اتمام سطح ســه حوز ه علم ّيه ،دوره

تخصصي کالم را ســپري کرده و هم اکنــون در حال تحصيل در مقطع
ّ

کارشناسي ارشد رشته دين شناسي است .وي در هيئت تحريريه فصلنامه
محفل عضويت دارد و ارزياب علمي دبيرخانه منشورات معاونت پژوهش

استانتهران است.

نفس ارزیابی شدن اثر یک محقق ،در مسیر تکامل کمی و کیفی اثر ،چه مقدار و
چگونه تاثیر گذار است؟

اساس ًا رشد و توسعه دانش ،در گرو گفتگو و نقد ج ّدي و عالمانه است .هر مقدار که یک اثر
علمی مورد نقد قرار گیرد بر قوام علمی و وثاقت آن اثر افزوده شده و به لحاظ دقت ،عمق،
موجه بودن محتوا ،هرچه بیشتر به معیارهای یک اثر علمی ،نزدیک خواهد شد .به
ّ
صحت و ّ
نظر میرسد فضای علمی جشنواره ّ
علمه حلّی  wفرصت بسیار مناسبی را برای نقد ج ّدی
آثار علمی ّ
طلب ،ایجاد کرده است.
به نظرشما سطح کمی وکیفی آثار ارســالی به دبیرخانه اين دوره از جشنواره
چگونه بوده وچه راهکاری رابرای تقویت این سطح پیشنهاد می کنید؟
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به نظر میرسد آثار ارسالی به سومین جشنواره بهدلیل تجربه دو دوره گذشته و به لحاظ
رعایت ساختار ظاهری ،به معیارهای پژوهشی نزدیکتر شده و در مقایسه با آثار دورههای
قبلی ،رشد چشمگیری داشته است .ا ّما از نظر کيفيت محتوا ،گرچه نسبت به دورههای گذشته
توجهي هستیم ،ولی از این منظر همچنان دچار مشکالتي است .نقش
شــاهد ارتقاء قابل ّ
معاونت پژوهش استان در نحوه و کیفیت سیاست گذاریهای علمی و برنامهریزی صحیح
توجه به کاستیها ،نیازها ،ظرفیتها  ،وظایف و جایگاه علمی حوزه ،بسیار حائز
و منطقی با ّ
اهمیت است .همچنين طی مراحل آموزشی به گونهاي صحيح و روشمند ،مبتنی بر اصول
ّ
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

و قواعد خاص خود وکسب مهارت در بکارگیری آن از طریق انجام طرحهاي تحقیقاتی و
با نظارت اســاتید پژوهش نيز از جمله موارد ضروري در اين زمينه اســت .تأکید بر مطالعه
فراوان ،عمیق و روشمند در حوزههای مورد عالقه و مناسب با استعداد ّ
طلب و آشنایی آنها
با گستره دانشهای مختلف علوم انسانی و تالش جهت انجام پژوهشهای مسئله محور
و کاربردی هم ،از مهمترین اموری اســت که زمینه رشــد و ارتقاء سطح ک ّمی و کیفی آثار
پژوهشی ّ
طلب را فراهم خواهد ساخت.
تعداد موضوعات و آثار مسئله محور وکاربردی که امسال به جشنواره ارسال شد
را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

توجه به کاســتيهايي که همچنان در بخش کیفی و محتوایی آثار ارسالی وجود دارد
با ّ
متأســفانه تعداد آثار مســئله محور و کاربردی ،چندان راضي کننده نبوده است.گرچه این
نواقص و کمبودها نسبت به دورههای گذشته ،بسیار سامان یافته است .مسئله محور نبودن
و کاربردی نبودن آثار بر خالف ســاختار و شکل ،که میتوان نواقص آن را با سرعت و در
زمانی کوتاه جبران کرد ،تنها با سیاست گذاری صحیح و برنامه ریزی دقیق و به مرور زمان
بهبود خواهد یافت .ســطح کیفی آثار ،عالوه بر اینکه نشان دهنده عمق و سطح دانش و
ق ّوت مهارتهای پژوهشی ّ
طلب است ،از سویی می تواند بازتاب ميزان توفيق برنامهها و
فعالیت مجموعه مدیریت
جهتگیری علمی مجموعه حوزه باشد ،که البته با ّ
توجه به شروع ّ
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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حساس معاونت پژوهش استان ،بحمداهلل
علمیه استان تهران و وظیفه بسیار سنگین و ّ
حوزه ّ
تا به حال قدمهای بلند و محکمی در این زمینه برداشته شده که برگزاری مو ّفق و پر ثمر
سه دوره جشنواره علمی ّ
علمه حلی wنشانگر صدق این م ّدعا است.
راهکارهای پیشنهادی شــما به ّ
طلب و دست اندرکاران پژوهش در مدارس
علم ّيه برای ارتقای سطح کیفی مقاالت چیست؟

کمک به توسعه دانش ّطلب و عمق بخشیدن به آن از طریق مطالعه هدفدار و روشمند.
توجه به بُعد کاربردی پژوهشهاي
زمینه سازی جهت کسب مهارت در مسئلهیابی و ّعلمي.
آموزش شناسایی منابع معتبر و مرتبط با مسئله و همچنین نحوه به کارگیری آن.روحیه علمی پژوهشي درخصوص کسب مهارت تحلیل منطقی دادهها ،جهت
ایجاد ّتبيين ،تحليل و نقد علمي.
نظارت دقیق ،مستمر اساتید بر روند تدوین و تولید آثار پژوهشی.عمده نقاط ضعف و قوت ّ
طلب استان را در تولید اثر پژوهشی در چه مواردی
مشاهده کردید؟

مهم ترین نقاط ق ّوت:

روحیه پژوهشی ّ
طلب استان نسبت به ادوار گذشته.
 تقویت ّتوجه بیش از پیش به رعایت ساختار و قالب آثار.
ّ -
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مهم ترین نقاط ضعف:

توجهي به گستره
 محدود بودن دایره معرفتی نســبت به موضوع مورد بررسی و کم ّدانشها و مسائل علوم انساني.
توجهي به مسئله محور بودن پژوهشها.
کم ّيادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

جنابعالی برای ارتقای جایگاه جشنواره ونیل به اهداف آن چه پیشنهادی دارید؟

جشنواره ّ
علمه حلّي ،wمحمل بسيار مناسبي جهت بُروز و ظهور و شناسايي استعدادهاي
علمي ّ
علميه است .تالش براي ارتقاي جايگاه علمي و نيل به اهداف
طلب جوان حوزههاي ّ
علميه
بلنــد م ّدت آن را ميتوان از چند بُعد مورد بررســي قرار داد .معاونت پژوهش حوزه ّ
بهعنوان متولّي اصلي ،سياســتگذار ،برنامه ريز و زمينه ساز رشد و توسعه ک ّمي و کيفي
فعاليتهاي علمي پژوهشــي ،جايگاه بســيار پر اهمي ّتي را در فرهنگ سازي و همچنين
حمايت از پژوهشگران حوزوي دارد.
آسيب شناسي جنبههاي ک ّمي و کيفي آثار شرکت کننده در جشنواره ّ
علمه حلّي wو
برنامه ريزي بر اساس آن و تالش جهت حمايت ح ّداکثري از ّ
طلب پژوهشگر و مستعد را
ميتوان از جمله مهمترين مسائل پيش روي اين معاونت دانست .بُعد ديگر را ميتوان در
علميه پي گرفت .مسئولين محترم پژوهش مدارس به عنوان بازوي اجرائي
درون مدارس ّ
و مشورتي معاونت پژوهش استان ،در واقع حلقه وصل اين معاونت با ّ
طلب محسوب مي
شوند .ق ّوت و ضعف علمي و اجرائي آنان و ه ّمت ،ج ّديت و انگيزه ايشان تعيين کننده ميزان
موفقيت سياستها و برنامههاي علمي است که ممکن است براي تدوين آن ،ماهها تالش
ّ
مج ّدانه فکري و کار کارشناسي صورت گرفته باشد.
آشنايي با اصول پژوهش و مهارت در آن ،بهرهمندي از تجربه کافي ،آشنايي با حوزههاي
مختلف علوم انساني و دانشهاي حوزوي ،تالش براي يافتن استعدادهاي برتر و حمايت از
ّ
طلب جهت شکوفايي توانمنديهاي علمي از جمله مهمترين وظايف مسئولين پژوهش
علميه است .در چنين بستر مناسبي است که ّ
طلب عالوه بر طي صحيح مراحل
در مدارس ّ
آموزشــي ،ضرورت ،نقش و جايگاه پژوهشهاي علمي را به درستي شناخته و شرکت در
جشنوارههاي علمي همچون ّ
علمه حلي wرا محک آزمون علمي خويش و فرصتي براي
شکوفايي توانمنديهاي خود ،خواهند يافت.
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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فلسفه نقد ،ترسيم صحيح حقيقت
محمد کریمی ،طلبه سطح سه حوزه ،دانشجوي دوره کارشناسي ارشد
آقاي
ّ

رشته فلسفه ،برگزيده کشوري جشــنواره ّ
مدرس
علمه حلي  wسال  1390و
ّ
روش تحقيق در مدارس علم ّيه استان تهران مي باشد .وي تجربه تدريس دروس
سطح يک حوزوي را در کارنامه علمي خود دارد و هم اکنون عضو هيئت تحريريه
نشريه محفل معاونت پژوهش حوزه علم ّيه استان تهران است.

نفس ارزیابی شدن اثر یک محقق ،در مسیر تکامل کمی و کیفی اثر ،چه مقدار و
چگونه تأثیر گذار است؟

امروزه هر اثر علمی پژوهشی می باید از صافی ارزیابی عبور کند تا به مرحله انتشار برسد،
در فرایند ارزیابی ،پژوهشگر تمام آنچه در اثبات فرضیه خود آورده را در معرض نقد ارزیابان
قرار می دهد تا عیار اثر علمی خود را با معیار نقد منصفانه داوران جشنواره محک بزند و این
از بهترین راه های رشد پژوهش و پژوشگر در کشور است .از آنجا که پژوهش یک هویت
جمعی دارد و هیچ تحقیقی در خأل محقق نمی شود ،ضرورت دارد پژوهشگر خود را نسبت
به نقد دیگران آماده ســازد .الزمه این کار البته رشد فرهنگ نقد و نقادی در فضای علمی
کشــور هم هست .فلســفه نقد و ارزیابی ،ترسیم صحیح حقیقتی است که در قالب مسئله
و فرضیه از جانب پژوهشگر ادعاء شــده است ،بنابراین رشد جریان علمی کشور هیچگاه
نمیتواند از نقد و ارزیابی بی نیاز باشد.
به نظرشماسطح کمی وکیفی آثار ارسالی به دبیرخانه چگونه بوده وچه راهکاری
را برای تقویت این سطح پیشنهاد میکنید؟
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کمیت آثار مطلوب بود ولی نباید رهزن برنامه ریزان جشنواره شود .در ارزیابی محتوایی
و کیفی ،طبعا نگاه مسئوالن و ارزیابان کمی سختگیرانه تر از سال گذشته بود .بههر حال
نقشــه راه جشنواره به ســمتی می رود که آثار کیفی بیشتری تولید شود .برخی از مدارس
همچون مدرســه امام خمینی  wو مدرسه فیلســوف الدوله -به نظر بنده -زحمات قابل
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

تقدیری برای ارائه کارهای مطلوب متح ّمل شدند .کیفیت باالی برخی از آثار کام ً
ال مشهود
بود که می طلبد در سالهای آینده شاهد افزایش چنین آثاری باشیم .رسیدن به چنین هدفی
همکاری بیشتر مدارس با معاونت پژوهش استان را میطلبد .پویایی مدارس ،نقش شگرفی
در رشــد ّ
طلب دارد .یکی دیگر از راهکارها ،تکیه بر تحول آموزشــی و حرکت بهســوی
آموزشهای مســئله محور است .تغییر نگاه آموزشی از ملزومات حتمی کارهای پژوهشی
اســت که متأسفانه تاکنون محقّق نشده است .بنده پیشنهاد دارم ،معاونت محترم پژوهش
علميه استان تهران ،عالوه بر آموزش روش پژوهش به ّ
طلب ،الزم است دورههایی
حوزه ّ
برای آموزش اساتید محترم مدارس در نظر بگیرد .دوره هایی که ناظر بر شیوه تدریس ،روح
تحقیق و مسئله محوری را در مخاطب پرورش دهد .آموزش اساتید ،بر آموزش ّ
طلب مقدم
است .آموزشهای جاری در سطح مدارس ،متن محور ،ناظر بر امتحان ،ایستا ،بدون تحقیق
کالســی و با کمترین کارآمدی است که میطلبد با تغییر رویکرد اساتید به آموزش مسئله
محور ،ناظر بر کارکالسی ،پویا و تحقیق مدار تبدیل شود .تحقق این امر البته همکاری هر
دو معاونت آموزش و پژوهش را خواهد طلبید.
نظرشــمادرباره اهمیت راهبردی وکاربردی بودن موضوعاتی که امســال به
جشنواره ارسال شدچیست؟

قبل از پاسخ به سؤال باید منظور از راهبرد روشن شود ،اگر منظور از راهبرد علوم استراتژیک
باشد به نظر بنده نقش ا ّولی مجامع علمی ،تولید اندیشه است نه راهبرد .تولید اندیشه رتبت ًا بر
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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طرح الگو و راهبرد مق ّدم است .کار اساسی حوزه و دانشگاه نقش آفرینی در فضای اندیشه
اســت ،البته نه اندیشه برای اندیشه ،بلکه اندیشه برای حل معضالت فکری .این مشکل
در آثار ارســالی وجود دارد و علتش هم عمدت ًا به مسئله محور نبودن آثار بر میگردد .زیرا
پژوهش با محوریت مسئله قطع ًا سراغ این سؤال خواهد رفت که اثر تحقیقی دقیق ًا میخواهد
به چه مســئله و مشکلی پاسخ بگوید .البته در این میان آثاری هم بودهاند که از معضالت
فکری محسوس جامعه و مشکالت حساس راهبردی و اجرایی کشور جدا نباشند.
راهکارهای پیشنهادی شــما به ّ
طلب و دست اندرکاران پژوهش در مدارس
علم ّيه برای ارتقای سطح کیفی مقاالت چیست؟
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 -1برگزاری دورههای روش تحقیق و روش تدریس پژوهش محور برای اساتید حوزه.
طلب و البته گزینش ّ
 -2تــداوم برنامههای آموزش روش تحقیق به ّ
طلب برتر برای
شرکت درکالسهایی با سطحی باالتر.
-3نویسندگی روزانه ّ
طلب در علوم حوزوی به روش تلخیص ،تقریر ،شرح ،طرح مسئله،
نقد و در امور دیگر :توصیف پدیده ها ،خاطره نویســی ،داستان دینی و  ...هر روز دویست
کلمه ،کمتر یا بیشتر برای تقویت مهارت نویسندگی و کم کردن شکاف ذهن و زبان.
-4مطالعه روزانه و یا هفتگی مقاالت انتشار یافته در مجالت رسمی علوم انسانی.
 -5همکاری بهینه و مطالعه شــده میان معاونتهای آموزش و پژوهش برای رشــد
آموزشی و پژوهشی ّ
طلب.
-6ایجاد پرونده های رايانهاي پژوهشی برای ّ
طلب به جهت ثبت آثار و عملکردشان.
 .7تشویق ّ
طلب ساعی در عرصه پژوهش.
آیا در ارزیابی آثار ارســالي به جشنواره مالحظات خاصی در نظرگرفته شده

توجه به تجربه نویسنده و )
توجه صرف به سطح نویسندهّ ،
است؟ (مقاله ا ّولی هاّ ،

بله اساســ ًا برگههای ارزیابی از ابتدا ناظر بر سطح پژوهشگر طراحی شده بود .هر چقدر
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باتوجه بیشتری انجام میگرفت .در
سطح علمی نویس��نده باالتر بود طبع ًا ارزیابیها هم ّ
مجموع ارزیابی محتوایی و کیفی آثار ،کمی سختگیرانهتر از سال گذشته بود..
عمده نقاط ضعف و قوت ّ
طلب استان را در تولید اثر پژوهشی در چه مواردی
مشاهده کردید؟

برخی از آثار متأســفانه دامنه تحقیق خود را روشن نکرده بودند .این مشکل چشمگیر
بود .مث ً
ال مسئلهاي از دیدگاه متکلمین شیعه و سنی یا مسئله ديگري از دیدگاه فقهاء شیعه
توجه واقع نشده بودند،
مطرح شده بود ،ولی در عمل جز معدودی از متکلمین و فقهاء مورد ّ
این ناشی از ضعف در تقریر و طرح مسئله و عدم مالحظه توان علمی طلبه است .در ادعای
بررسي نظر متکلمین شیعه و سنی الزم است حداقل نظر اهم متکلمین فریقین بررسی شود.
طلب است .متأسفانه ّ
یکی از اشکاالت دیگر ،تحلیل و عبارت پردازی ّ
طلب با رجوع به
منابع و فیش برداری ،خودشان کمتر عبارتپردازی و تحلیل و بررسی ارائه میدهند که این
یک ضعف است و اثر را به یک اثر گردآوری تبدیل می کند .اشکالی دیگری که بهنظر بنده
مهم آمد این بود که برخی با مؤانست با یک اثر خاص تمام مقاله خود را متأثر از همان یک
توجه به صدر و ذیل
منبع شکل داده بودند .اگرچه از منابع دیگری هم بهره گرفته بودند ولی ّ
مقاله بهراحتی نشان میداد که تحلیل های عمده از یک کتاب بیشتر نبوده که این هم اثر
را در حد یک اثر گزارشی تقلیل میدهد.
نقاط قوت و ضعف جشنواره (علمی ،اجرایی و  )....از نگاه شما کدامند؟

به نظرمن مســئوالن جشنواره باید نسبت به تعيين تاریخ شروع و پایان کار خود ،دقت
بیشتری مبذول دارند .برپایی جشنواره مبارکی مثل جشنواره ّ
علمه حلّی  wحضور پیوسته
دبیر جشنواره و نظارت و حمایت شورای برنامهریزی را میطلبد.

يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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ضرورت فراگيري قواعد پژوهشي
خانم بادران تحصيالت حوزوي را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داده و

کارشناسي الهيات را نيز از دانشگاه دريافت نمودند .تدريس روش تحقيق

در ســطوح مختلف حوزوي و تأليف چند مقاله از سوابق علمي و پژوهشي
ايشان به شمار مي رود.

نفس ارزیابی شدن اثر یک محقق ،در مسیر تکامل کمی و کیفی اثر ،چه مقدار و
چگونه تأثیرگذار است؟

ارزيابي آثار پژوهشي موجب بهبود فعاليتهاي پژوهشي وتوسعه دانش و توانمندسازي ّ
طلب
ميگــردد و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد شناســايي قرار ميدهد و روند نظام پژوهش را
کارآمدترميکند.
به نظر شما سطح کمي و کيفي آثار ارسالي به دبيرخانه چگونه بوده است؟ و چه
راهکاري را براي تقويت اين سطح پيشنهاد مي کنيد؟

استقبال همانند سالهاي گذشته بسيار خوب بود اما به رغم رشد کيفي آثار ،با نيازهاي روز
چندان متناسب و کاربردي به نظر نمي رسيد .بنابراين جشنواره ّ
علمه حلي  wبايد عالوه
بر اختصاص جايزهاي ويژه ،آثار راهبردي و بهويژه گروهي را مورد حمايت قرار دهد .همچنين
بايد براي ارتقاي سطح کيفي آثار ،کارگاه هاي پژوهشي تشکيل دهد.
راهکارهاي پيشنهادي شــما به ّ
طلب ودست اندرکاران پژوهش در مدارس
علم ّيه براي ارتقاي سطح کيفي مقاالت چيست؟
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توجه به عالئق و باال بردن توانايي هايي نگارش و ارسال
مطالعه آثار علمي پژوهشي با ّ
بسته هاي آموزشي نظير نرم افزار هاي آموزش روش تحقيق و ...براي عالقهمندان ،تقويت
معاونت پژوهشــي مدارس ،افزايش ســاعات مطالعه آزاد در مدارس وبه اشتراک گذاشتن
امکانات مدارس در قالب سايت ،نرم افزار و . ...

يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

آيا در ارزيابي آثار ارسالي به جشنواره مالحظات خاصي در نظر گرفته ميشد؟
توجه صرف به سطح و تجريه نويسنده ،و )...
(مقاله ا ّولي هاّ ،

آشنايي با نويسندگان و تواناييها و عالئق ايشان در ارزيابي ها نقشي اساسي دارند و اظهار
نظر تنها بر مبناي سطح محتواي اثر مشکل است.
عمده نقاط ضعف و قوت ّ
طلب استان را در توليد اثر پژوهشي در چه مواردي
مشاهدهميکنيد؟

توجه به
اغلب آنها از نظر محتوي بســيار خوب بودند اما از جهت قواعد پژوهشي مانند ّ
کليات تحقيق و روش آن ،نوآوري و ارائه پيشنهادها و ارجاع دهي مناسب ،دچار ضعف بودند.
ارزيابان و اعضاء گروه علمي جشنواره چگونه ّ
طلب اهل قلم را ياري کردند؟

توجه به زمان اندک ارزيابان محترم سعي کردند تا اشکاالت آثار را به صورت شفاف در
با ّ
توجه به توان ّ
طلب و به گونهاي انعطافپذير
بخش ارزيابي توصيفي ذکر کنند .ارزيابي آثار با ّ
صورت گرفت.
جنابعالي براي ارتقاي جايگاه جشنواره و نيل به اهداف آن چه پيشنهادي داريد؟

براي راهبردي شــدن پژوهش ها الزم اســت ابتدا نياز سنجي شــده وسپس ا ّولويتهاي
پژوهشــي مشخص گردد آن گاه درابتداي ســال به اطالع پژوهشگران برسد .تا از تکرار
عناوين و پژوهشها جلوگيري شــده و ّ
طلب نيز نسبت به ضرورت تحقيق در موضوعات
مورد نياز آگاهي يابند.
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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گـروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

برنامه ريزي جهت تقويت محتوا
خانم خليلي دوره سطح حوزه را سپري نموده و هم اکنون دانشجوي

دکترا اســت .وي افزون بر سوابق تدريس  ،در موضوعات فقه،اصول،

انديشه اسالمي و  ...داراي آثار پژوهشي از جمله دوکتاب و چند مقاله

است.

به نظر شما ارزیابی اثر یک محقق تا چه حد و چگونه در مسیر تکامل کمی و کیفی
آن تاثیر گذار است؟

نتیجه ارزیابی یک اثر تحقیقی در صورتی که به اطالع خود محقق برسد نه تنها در مسیر
تکامل کمی و کیفی اثر ارزیابی شده بسیار موثر است بلکه موجب می شود آثار بعدی محقق
نیز ارزنده تر و با کیفیت بهتر انجام گیرد و راه او را در پروسه تحقیق هموار سازد.
به نظر شما سطح کمی و کیفی آثار ارسالی به دبیرخانه چگونه بوده است؟ و چه
راهکاری را برای تقویت این سطح پیشنهاد می کنید؟
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آثار يادشده ،از نظر کیفی تفاوت چندانی با سنوات گذشته نداشت .برنامهریزیها باید در
جهت تقویت محتوا و کاربردی شدن پژوهش ها صورت پذیرد حال آن که به نظر میرسد
توجه به این که جشنواره ّ
علمه
توجه بیش��تری بوده است  .با ّ
تاکنون کمیت آثار ،مورد ّ
حلــی wبه ّ
طلب جوان اختصاص دارد و طبع ًا صاحبان نظر و اندیشــه و فرهیختگان
مجرب ،امکان شــرکت در جشنواره را ندارند ،می توان تمهیداتی اندیشید تا ّ
طلب بتوانند
کارهای پژوهشی خود را زیر نظر اساتید راهنما سامان دهند و سطح کیفی آثار را با انگیزه
بیشتری ارتقاء بخشند .
علميه نیز از اثر حذف شود
پیشنهاد می شود مشخصات پژوهشگر ،استاد راهنما و مدرسه ّ
وتنها کد آنها در اختیار ارزیابان قرار گیرد تا ارزیابیها منصفانه تر بوده و از هرگونه شائبهاي
يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

مصون باشــند .اعالم فراخوان در ابتدای ســال تحصیلی و همزمان با بازگشایی مدارس،
برگزاری کارگاههای یک روزه در مدارس ،معرفی موضوعات کاربردی و مسئله محور ،چاپ
آثار برگزیده در قالب کتاب و مجموعه مقاالت ،برگزاری گردهمایی ســاالنه برگزیدگان
جشنواره در قالب اردوهای علمی -پژوهشی وتجلیل از اساتید راهنمای آثار برگزیده نیز باید
توجه مسئوالن جشنواره قرار گیرد.
مورد ّ
عمده نقاط ضعف و قوت ّ
طلب اســتان را در تولید اثر پژوهشی در چه مواردی
مشاهده کردید؟

توجهی
موضوعات تکراری و کلیشهای ،محتوای ضعیف ،عدم رعایت نکات شکلی و بی ّ
به اسلوب های صحیح پژوهش ،عدم مراجعه به منابع اصلی و معتبر از نقاط ضعف آثار بود.
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عضــو
گـروه علمي
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

پرهیز از مالحظات خاص در ارزیابی آثار
خانم شــهيدي فر دوره ســطح را تا اتمام رســائل و مکاسب گذراند.

کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث را نيز دريافت کرد ؛تدريس در حوزه
و دانشگاه ،تأليف چند کتاب و مقاله و ارزيابي شمار زيادي از آثار ارسالي به

جشنواره از سوابق علمي و پژوهشي وي به شمار ميآيد.

بدون شک پژوهش مدتهاســت که در جهت کشف مجهوالت و امور ناشناخته،
توجه مراکز علمی
تعمیق دانستهها و کار بست اطالعات در زمینههای گوناگون مورد ّ
علميه به طور عام و
جهان قرار گرفته است .بر این اساس وجود پژوهش در حوزههای ّ

برگزاری جشنوارههای علمی-پژوهشی به طور خاص امری ضروری به نظر میرسد.
اما باید در نظر داشــت که جشــنواره ّ
علمه حلی  wبا رعایت اصول و قواعد خاص
خود مانند رعایت مســایل اجرایی ،گزینش ارزیابان باتجربه و دارای مهارت و دانش
کافی ،زمانبندی مناســب برای دریافت آثار و بررسی آنها به نقطه مطلوب و آرمانی
خود خواهد رسید.
از سوی دیگر ارزیابی آثار در مسیر تکامل کمی و کیفی آنها تأثیر فراوان دارد ،مثل
این که انسان خود را در معرض نظارت دیگران ببیند و در صدد اصالح منش و گفتار
خود برآید .بنابراین ارزیابی هر اثر پژوهشــی به خودی خود عامل مؤثری در افزایش
کیفیت آثار و پیشرفت جشنواره خواهد بود.
52

البته آثاری که امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید نسبت به دورههای پیشین
کاربردی تر بود .همین امر مایه خوشحالی است؛ زیرا بیانگر این نکته است که مدیران
علميه به اهمیت فراوان موضوعات کاربردی بیش از
و معاونان پژوهش در مــدارس ّ
پیش پی بردهاند ،گرچه پژوهشهای بنیادی هم-اگربه فرض درجایی انجام شــوند-

يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي

ارزششــان کمتر از موضوعات کاربردی نیســت .نکته دیگر این که مهمترین اصل
توجه به جدول ارزشــیابی ارائهشده از سوی دبیرخانه
دریک ارزیابی آثار پژوهشــیّ ،
توجه به مالحظات درون ســازمانی و مصلحتاندیشیهای
مرکزی اســت و شاید ّ
غیرمنطقی ،دور از عدالت باشــد؛ زیرا ارزیاب با هیچ یک از شرکتکنندگان مالقات
مستقیم ندارد و بدیهی است که تمامی ارزیابیها بر اساس معیارهای علمی مصوب
صورت میگیرد .کپیبرداری از آثار دیگران ،عدم رعایت امور محتوایی و شــکلی،
بیدقتــی در انتخاب موضوع ،طراحی غیرعلمی و غیراصولی عناوین پژوهشــی ،از
مهمترین نقاط ضعف ّ
طلب در کار پژوهشی به شمار میرود.
آشنا ساختن ّ
طلب با مقوله پژوهش و روشهای آن ،ایجاد انگیزه کافی در آنان
برای ورود به دنیای پژوهش ،کشــف اســتعدادهای موجود و حمایت جدی از آنان
در زمینههای مختلف ،آشــنا کردن ّ
طلب با جشنوارهها و همایشهای علمی ،ارائه
مشــاوره سودمند درزمان و مکان مناسب به آنان ازجمله کارهایی هستند که باید در
جهــت حمایت از ّ
توجهی به آنها موجب اختالل
طلب اهل قلم صورت گیرد و بی ّ
در روند پیشرفت جشنواره خواهد شد.

يادداشت  /مصاحبه اعضاء گروه علمي
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تخصصي در ارزيابي تفصيلي
رويکرد ّ
محمد مهدي حسيني همداني ،دوره سطح
حجت االسالم والمسلمين سيد
ّ

را در تهران و قم سپري کرد سپس يک دوره کامل درس خارج فقه و اصول و

نيز دوره تفسير و فلسفه را گذراند .تدريس ،تأليف کتاب  ،مقاله و مديريت

مدرسه علم ّيه امام خميني  wتهران نيز از سوابق اجرائي ايشان است.

مدير مدرسه علميّه برتر از لحاظ تعداد آثار راهیافته به بخش تفصیلی
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اسالم دین تحقیق و دقت است و به تعبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالي) -پیشرفت
علمی بدون تحقیق امکان ندارد و عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل
توجه قرار گیرد -پژوهش یک نوع بررسی هدف مدا ِر دقیق است
در مجموعه کارها باید مورد ّ
که پژوهشگر به کمک آن به تبیین و توضیح مسائل مورد نظرش می پردازد تا به نتایج جدید
و قابل دفاع در ماهیت یا موضوع مساله برسد .این عمل ،خود نوعی طلب دانش محسوب
می گردد .پژوهشگر سعی دارد با استفاده از آموخته ها ،استعداد خدادادی و برنامه ریزی دقیق،
اطالعات و دانســته های خویش را با ساختاری نظام مند مدیریت کند تا به نتیجه مطلوب
نائل گردد .پس باید در باره موضوع پژوهش خود احاطه علمی و مطالعه کافی داشته باشد
يح ُ
يطواْ ب ِ ِعلْ ِمهِ» (یونس )39/نگردد.
تا به حق مطلب برسد و مشمول آیه «بَ ْل َك َّذبُواْ ب ِ َما لَ ْم ُِ
خدای متعال را شاکریم که چند ســالی است شاهد برگزاری جشنواره علمی ،پژوهشی
ّ
علمه حلی wهستیم .حرکت میمون و با برکتی که می رود تا در آینده ای نه چندان دور
آثار و برکات فراونی از علوم اهل بیت عصمت و طهارت  bبه جامعه علمی و پژوهشــی
کشــور ارائه دهد .عرصه ایجاد شده زمینه بســیار مفیدی برای بدست آوردن نقاط ضعف
توجه به توانائیها و پرورش آنهاست.
پژوهشی و رفع آنها و ّ
در اینجا الزم می دانم به بعضي از نکات برای بهتر برگزار شدن جشنواره اشاره کنم.
اگرچه این موارد قطعاً از منظر عزیزان مسئول دور نیست.
-1ساختار نظام جامع پژوهشی برای ّ
علميه تبيين شود ،تا از ابتدا مقاالتی
طلب مدارس ّ

گروه علمي
مصاحبه
اعضاء برتر
مدارس
يادداشت /مديران
يادداشت

که فاقد نصاب الزم هستند پذیرش نشوند .در غیر این صورت دچار کمیتگرايی خواهیم شد.
-2نظارت وارزیابی اجمالی در خود مدارس و از سوی معاونت پژوهش بهعنوان همکار و
بازوی توانمند دبیرخانه جشنواره نهادینه شود.
تخصصي و به دســت استادان فن انجام گیرد .مث ً
ال مقاله
-3ارزیابی تفصیلی به صورت ّ
کالمی را استاد متخصص در علم کالم ارزیابی کند تا حقوق افراد محفوظ بماند.
-4معاونان پژوهش در مدارس به عنوان راهنما و یا مشاور در داوری نهائی مقاالت حضور
داشته باشند.
-5امتیاز ارزیاب ا ّول در اختیار ارزیاب بعدی قرار نگیرد.
توجه به فرموده مقام معظم رهبری که رسالت اصلی حوزه تربیت فقیه است ،بررسی
-6با ّ
شود که چرا آثار ارائه شده در زمینه فقهی و اصولی درصد بسیار کمی را به خود اختصاص
می دهد.
درسی روش تحقیق و پژوهش تدبیر
-7برای ارتقاء ســطح پژوهشی مدارس ،چند واح ِد
ِ
شود.
توجه به ضرورت ها طرح موضوع کند .برای این کار
-8جشنواره برای سطوح مختلف با ّ
الزم است قب ً
تخصصي برای شناسائی موضوعات مورد نظر تشکیل شود .گاه
ال کارگروهی ّ
موضوع برخی از مقاالت در سطح نگارنده نیست.

مدارسعلمي
اعضاء گروه
مصاحبه
يادداشت /
برتر
مديران
يادداشت
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تقويت بنيه علمي ،ضرورت پژوهشگري
حجت االسالم والمسلمين ظفرقاسمي پس از اتمام سطح سه حوزه علم ّيه ،

سه سال اشتغال در درس خارج فقه و اصول و حدود ده سال سابقه تدريس
فقه و اصول و ادبيات دارد و هم اکنون مدير مدرسه علم ّيه فيلسوف الدوله

(آيت اهلل حق شناس) است.

مدير مدرسه علميّه برتر از لحاظ تعداد آثار راهیافته به بخش تفصیلی
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 -1مســئوالن و مدیران محترم مدارس باید در درجــه ا ّول روحيه و دغدغه تحقیق و
پژوهــش را در بین خــود و در مرحله بعد این انگیزه را در بین ّ
طلب ترویج دهند .اين کار
ابتداءاً سبب می شود زير ساخت هاي تحقيق و پژوهش در مدارس با سرعت بیشتری ايجاد
شود و در هنگام تحقیق نیز ارتباط ّ
طلب با ایشان عمیق تر خواهد شد .
ّ -2
توجه داشته باشند که الزمه پژوهش برخورداري از بنيه
طلب عزيز پژوهشــگر بايد ّ
قوي علمي اســت .يعني بدون تقويت بنيه علمي نمي توان پژوهشگر شد .قلم زدن بدون
پشــتوانه علمي آفت بزرگي است که آينده علمي ّ
طلب جوان را به ورطه خطر مي اندازد.
ّ
توجه کنند که سيره علماي سلف بر اين بوده است که در امر نگارش بسيار
طلب عزيز بايد ّ

محتاط عمل مي کردند به همان معنا که عرض کردیم ،یعنی تا خود را از لحاظ علمی به سر
منزل مقصود نمی رساندند شروع به کتابت نمیکردند .البته به همان ميزان که دست به قلم
بردن پيش از موعد مضر است ،دير نوشتن نيز خطرناک است.
نکته ديگر اين که ّ
طلب اهل قلم بايد به مسائلي بپردازند که متناسب با سطح علمي آنان
است .بهطور مثال توقع توليد علم و نظریهپردازی براي طلبه سطح يک ،امري غير معقول و
غير کارشناسي تلقي مي گردد .از اين رو بايد مراقب بود تا از اجتهاد زودرس در بین ّ
طلب
پرهيز شود.
 -3چنانچه مسئوالن دبيرخانه جشنواره قبل از برگزاری جشنواره ،در طول سال برنامهاي
براي فراهم شدن زير ساخت هاي پژوهشي ّ
طلب داشته باشند ،قطع ًا سطح کيفي و کمي

گروه علمي
مصاحبه
اعضاء برتر
مدارس
يادداشت /مديران
يادداشت

آثار ارتقاء خواهد يافت و بعد از برگزاری جشــنواره نیز با آســیب شناسی دقیق و مناسب،
آموزشهای ّ
طلب را بر اساس آن آسیب شناسی جهتدهی کنند.
 -4بعد از برگزاری کالسها و کارگاههای آموزش روش تحقیق ،آنچه در موفقیت ّ
طلب
اثرگذار بوده است ،نظارت مستقيم اساتيد بر فعاليت پژوهشي ّ
طلب در اجراي موفق تمام
مراحل تحقيق از انتخاب موضوع تا تدوين نهايي ميباشد.
 -5مدارسي که در صدد پيوند آموزش و پژوهش هستند بايد اساتيد مدرسه را توجيه کرده
و آموزشهاي الزم را به آنان ارائه دهند و در عين حال از ايشــان در کنار ّ
طلب بهعنوان
استاد مشاور استفاده کنند.
 -6کمترين وظيفه معاونان پژوهش نسبت به مسئله پژوهش ّ
طلب آن است که انگيزه
الزم را در ّ
طلب ايجاد کرده و امکاناتي نظير برگزاري کالسهاي آموزشــي ،تهيه منابع
کتابخانه اي و  ...فراهم آورند .و از این مهمتر آن است که ّ
طلب را با فرصتها و تهدیدهای
تحقیق و پژوهش آشنا کند.
 -7يکي از بهترين راهکارهاي گســترش پژوهش در بين ّ
طلب آن است که مسئولين
مدارس در حد امکانّ ،
طلب اهل قلم موفق را در مدارس خود در قالب هاي مختلف تشويق
کنند .با اهداء جوايز در جلسات عمومي ّ
طلب ،چاپ آثار ايشان در نشريات مدارس ،ايجاد
امکان استفاده بيشتر از امکانات مدارس و ...ميتواند از جمله اين نوع قدردانيها باشد.

مدارسعلمي
اعضاء گروه
مصاحبه
يادداشت /
برتر
مديران
يادداشت
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سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

آموزش پژوهش محور و سرلوحه فعاليتها در مدارس
خانم قندهاری(فصیح) تحصیالت حوزوی را تا ســطح دو به اتمام رسانده

متعدد در زمینه تاریخ ،مهدویت و تفسیر است و از
است .وی دارای تألیفات
ّ
سال  1379تاکنون مدیریت مدرسه علم ّيه زهرای اطهر Bرا بر عهده دارد.

مدرسه علميّه برتر از لحاظ تعداد آثار راهیافته به بخش تفصیلی
58

دالیل موفقیت طالب مدرسه علم ّيه زهرای اطهر Bدر جشنواره ّ
علمه حلی w

را چگونه ارزیابی می کنید؟

این مدرسه با شناسایی ّ
طلب مستعد و عالقهمند به پژوهش ،به کارگیری اساتید راهنما
و مشــاوران مجرب و برجســته در امر پژوهش ،برگزاری دورههای مقاله نویسی وتشویق
برگزیدگان دورههای قبلی ،زمینه رشــد و ارتقای کیفی آثار پژوهشــی و موفقیت آنها در
جشنواره را فراهم آورده است.
توصیه سرکار عالی به سایر مدیران ونیز ّ
طلب در این خصوص چیست؟

باید طرح آموزشــی پژوهش محور ،ســرلوحه فعالیتهای مدارس قــرار گیرد و ّ
طلب
پژوهشگر تربیت شوندّ .
طلب عزیز نیز الزم است خود را باسالح علم تقویت کنند ومهارت
و توانایی نویسندگی و پژوهش را فرا گیرند.
جهت آموزش روش تحقیق به ّ
طلب مدرسه خود چه برنامهای در نظر دارید؟

این مدرسه برنامه آشنایی با روش تحقیق را به صورت تحقیقات کالسی برای ّ
طلب پایه
ا ّول سازماندهی کرده است و ّ
طلب سال دوم به بعد به طور رسمی با درس روش تحقیق
همراه می گردند و شیوه های علمی مقاله نویسی و تدوین تحقیق پایانی را تا سال پنجم
آموزش می بینند .این ّ
طلب در پایان دوره مشکالت کمتری از جهت تدوین تحقیق پایانی
خواهند داشت .استفاده از اساتید بر جسته و اهل قلم جهت آموزش و راهنمایی ّ
طلب یکی
از دغدغه های اصلی مدرسه بوده است.

مديرانگروه
مصاحبه اعضاء
يادداشت /
علميبرتر
مدارس
يادداشت/مصاحبه

پیوند آموزش و پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟

علميه تاکنون به ضرورت پژوهش و تحقیق در کنار آموزش واقف نبوده و بدان
مدارس ّ
اهتمام ویژهای نداشــتهاند ولی امروزه با پیشرفتهای پژوهشی و علمی کشور ،زمینههای
علميه فراهم آمده است .پس پیوند آموزش و پژوهش و
پژوهش و تولید علم در حوزههاي ّ
ایجاد سیســتم آموزشی پژوهش محور یکی از بهترین راهکارهای ایجاد روحیه پژوهش و
علميه میباشد.
تحقیق و رشد علم در حوزههاي ّ
وظیفه معاونت پژوهش مدارس علم ّيه در قبال جشنواره ّ
علمه حلی wچیست؟

علميه جهت ارتقا سطح کمی و کیفی پژوهشها باید ضمن اطالع
معاونت پژوهش مدارس ّ
علمه حلی ّ ،w
رسانی گسترده جشنواره ّ
طلب را برای حضور در این جشنواره تشویق و آماده
کنند تا زمینه رقابت علمی میان آنان به درستی فراهم گردد .برگزاری دورههای روش تحقیق و
مهارت های پژوهشی و نویسندگی نیز از این قبيل حمایتها بهشمار میرود.
جهت گسترش فرهنگ پژوهش بین ّ
طلب چه راه کارهایی وجود دارد؟

تخصصي مرتبط ،تقدیر از پژوهشگران
برگزاری همایش های ساالنه استانی و نشست های ّ
برتر ،برگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی ّ
طلب و ایجاد کتابخانه ،نرم افزارهای علمی و پژوهشی
و ســایت ،شناسایی ّ
طلب مستعد در امر تحقیق ،باال بردن روحیه خود باوری ،امانتداری
علمی ،آزاد اندیشــی و پایبندی به اصول و نوآوری در پژوهشگران و توانمند سازی آنان در
حوزه پژوهش از راهکارهایی است که در جهت توسعه فرهنگ پژوهش مؤثرند.
مدارسعلمي
اعضاء گروه
مصاحبه
يادداشت /
برتر
مديران
يادداشت/مصاحبه
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عالقه ،استعداد و آموزش
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

سه عنصر کليدي پژوهش

خانم مير مؤمني مدير مدرسه علم ّيه حضرت عبدالعظيم ( Aخواهران) پس

از اتمام دوره سطح و اشتغال در درس خارج فقه و اصول و همچنين گذراندن

دوره تخصصي تفسير و علوم قرآني ،در حال تدريس دروس حوزوي و تأليف
چند مقاله و پايان نامه ميباشد و مديريت مدارس علم ّيه و موسسات گوناگون
از سوابق اجرايي او به شمار مي رود.

مدرسه علميّه برتر از لحاظ تعداد آثار راهیافته به بخش تفصیلی
60

موفقيت در محافل علمي و جمعي نتيجه همدلي و همکاري مســئوالن و اســاتيد و
تشــکيل جلسات آموزشــي پژوهش محور و کارهاي تبليغاتي نظير نصب پوستر ،اعالم
برنامه هاي جشنواره در کالسهاي درس و نيز تشويق برگزيدگان است.
ايجاد انگيزه از پايه هاي دوم به بعد و شناســايي ّ
طلب عالقهمند به پژوهش و فعال
در اين عرصه و برنامهريزي ويژه براي آنان  ،افزايش توان و مهارت ّ
طلب عالقهمند به
پژوهش در قالب کارگاههاي روش تحقيق و نگارش مقاله از وظايف مهم مديران مدارس
استّ .
طلب گرامي نيز بايد ضمن شناسايي استعدادها و تواناييهاي خود براي استفاده از
فرصت ها و بهره گيري از اساتيد ،برنامه ريزي کنند و از امکانات پژوهشي مانند کتابخانه،
نرم افزار ها ،سايت و شرکت در جشنواره ها و ...بهره گيرند.
در راستاي رشد سطح کيفي آثار ارسالي به دبيرخانه توصيه ميشود ،دبيرخانه جشنواره
ّ
علمه حلي  wدر طول ســال با کساني که مقاله ارسال کردهاند يا مقاالتشان برتر بوده
اســت ارتباط مستمر داشته باشــد و برنامه هاي خاصي را جهت توان افزايي آنان برگزار
کنند .جهت دهي و انسجام بخشي به فعاليتها نیز زمينه ارائه نتايج فعاليتهاي پژوهشي
بهتر را براي ايشان فراهم می سازد .همچنين اشکاالتي که در آثار ارسالي وجود دارد به
نويسندگان اعالم شود تا ضمن برطرف ساختن آنها ،در تدوین آثار جدید مورد استفاده
قــرار گیرد .همچنین اســاتيد روش تحقيق و راهنما که در تدوین آثار نقش بهســزایی

مديرانگروه
مصاحبه اعضاء
يادداشت /
علميبرتر
مدارس
يادداشت/مصاحبه

داشتهاند معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند تا در سالهای آتی نیز به یاری ّ
طلب بشتابند و
این رابطه علمی بیش از گذشته تقویت شود.
علميه جهــت ارتقاي مهارت پژوهش و نويســندگي در بين ّ
طلب
مديــران مدارس ّ

ميتوانند نظارت داشته باشند تا برنامههاي مقطعي و مستمر و متناسب با ايام خاص مانند
هفته پژوهش ،کتابخواني دورههاي مقطعي نظير دوره منبع شناسي تفسير ،مسائل زنان،
فقه ،لغت ،دوره مقاله نويسي و آشنايي با نرم افزارها و برگزاري مسابقات پژوهشي درون
مدرســهاي و معرفي جزوات پژوهشي و شيوهنامههاي روش تحقيق با جديت اجرا گردد.
همچنین برگزاری دورههای آشنایی با منابع در همه رشتههای علوم دینی ضروری است.
زیرا منبع شناســی دارای فواید مختلفی است و میتواند ضمن معرفی موضوعات جدید،
پژوهشگر را با فضای موضوع بیش از گذشته آشنا کند ،در تهیه طرح تحقیق به وی یاری
رساند و چارچوبه بحث را برای او روشن سازد.
در تعامــل با آموزش ميتوان بخشــي از نمره هر درس را بــه انجام يک پژوهش در
آن رشــته اختصاص داد يا برگزاري مســابقات پژوهش در حيطه دروس حوزه ميتواند
راه ديگري جهت انجام پژوهش در عرصههاي مختلف آموزشــي باشد .نقش اساتيد در
برجستهکردن امر پژوهش ومعرفي موضوع و ارائه راهنمايي به آنان در طول دوره از ديگر
فعاليتهاي مثمرثمر در اين زمينه ميباشد.
مدارسعلمي
اعضاء گروه
مصاحبه
يادداشت /
برتر
مديران
يادداشت/مصاحبه
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جدول

آثار برگزيده برادران
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

مدرسه علميّه

نام اثر

رتبه

مولف

امام خمینی w

دراسة دلیل االجماع لمسألة الخالفة

سوم

مهدي اميري

حضرتعبدالعظیم)A

نقش خيال و وهم در انجام گناه

شايسته تقدير

اسداهلل ّ
علمه

فيلسوف الدوله

بررسي مفهوم حصر انما در آيه واليت

شايسته تقدير

مح ّمدرضا شهمیری

امام خمینی w

مشروعية(حجية) التقية عند الکتاب و السنة و العقل

شايسته تقدير

ميالد ميرزايي

فيلسوف الدوله

نقد و بررسي مسئله سهوالنبي aاز منظر فريقتين

شايسته تقدير

حامد حيدري

حضرتعبدالعظیمA

ترجمه باب اکل و شرب و نوم کتاب مرآة الکمال

شايسته تقدير

امیررضا صفاریان خوزانی

مشکا ت

حکم فقهی استشفاء به تربت ابا عبداهلل الحسین A

شايسته تقدير

مح ّمد کرباليي جعفر

مشکا ت

بررسي حکم تکليفي اذان و اقامه

شايسته تقدير

مح ّمدرضا عزيزي

فيلسوف الدوله

پژوهشی در علل پیدایش جعل حدیث

شايسته تقدير

محمود ملکيان

امام صادق A

شرح نموداري صمديه

شايسته تقدير

مح ّمد هاشمی

االمام القائمf

رابطه شفاعت و جرأت بر گناه

شايسته تقدير

حسین زحمتکش

آيتاهلل ایروانیw

باز شناسي مفهوم عماء در عرفان اسالمي

شايسته تقدير

حسين سياح

شیخعبدالحسین

از آرماگدون تا قرقيسيا

شايسته تقدير

محسن اميدوار

مشکا ت

پژوهشي در باب حکم تکميلي استمناء

شايسته تقدير

يوسف اصغري

حضرتعبدالعظیمA

محمدجواد مونسي
رضا احمدي

62

رابطه کماالت چهاربانوي افضل دنيا با حمايت از واليت شايسته تقدير

جواد خداپرست

جعفریه

کنترل جمعیت بارویکردفقهی

شايسته تقدير

رضا قدمی

آیت اهلل مجتهدیw

ما هو واجبنا تلقاء الوحدة االسالمیة

شايسته تقدير

نمودارها
برگزيده ها
جداول و
جدول

آثار برگزيده خواهران
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

مولف

مدرسه علميّه

نام اثر

رتبه

خانم شهرابی فراهاني

الزهرا  - Bری

جایگاه اجماع در احکام عملی

دوم

خانم کلباسی

الغدیر

بداء در آیات وروایات

دوم

خانم بیجارچیان

الغدیر

بصیرت از دیدگاه قرآن و امام علی A

سوم

خانم پور مح ّمد

حضرت فاطمهB

مسئله شر و راهحلهای آن

سوم

خانم شعباني

زهراي اطهر B

ادب انبيا اولو العزم در قرآن

سوم

خانم زندی

کریمه اهل بیت B

شیوه قضایی حضرت علی A

سوم

خانم یامی

حجت f

مفاسد اقتصادی از منظر اسالم

سوم

خانم طالبي

کوثر

شيوههاي جذب جوانان به دين

سوم

خانم کیایی

کوثریه

غیرت از دیدگاه آیات و روایات

سوم

خانم صادقی گهر

الغدیر

آراء فقهی درزمینه مشروطیت صحت عبادات به والیت

شايسته تقدير

خانم نقدي پري

الزهرا B

عللل انحراف جنسي در جوانان وراههاي مقابله با آن

شايسته تقدير

خانم نادری

امام خمینی w

راهکارهای گسترش عفاف درجامعه وپیامدهای آن

شايسته تقدير

خانم فرجي

مشکات

حق حضانت در فقه اماميه و اهلسنّت و قانون ايران

شايسته تقدير

خانم اسکندری

باقرالعلومA

علل دین گریزی جوانان دراسالم

شايسته تقدير

خانم اسفندیار دوالبی

الغدیر

عزّت نفس از دیدگاه قرآن کریم و امام سجاد A

شايسته تقدير

خانم عالیی

فاطمیه -Bچيذر

تب ّري و آثار آن از منظر قرآن و روایات

شايسته تقدير

خانم خواجوي

الغدير

نقش ن ّواب و علما در تداوم مکتب تشيّع در عصر غيبت

شايسته تقدير

نمودارها
ها
برگزيده
جداول و
جدول

جدول
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نام محقق:

آقایان ّ
محمدجواد مونسی و رضا احمدی

نام اثر :

دراسةدلیلاالجماعلمسألةالخالفة

مدرسه علميه  :امام خمینی  - wتهران
گرايش علمي :
رتبه :

کالم(مقاله)

سوم

کداثر :

61470

چکيده
ْ ُ َ
َ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ ٌ َْ
َّ ُ َُ
ْ َ ُ ُ َّ
ّ
باإلج َماع ،أي ِإجماع األم ِةِ :اإل ِتفاق ،يقال :هذا أمر مجمع عليه:
َ «قد عرفه الزبیدي ِ
َ
ََ
أ ْي ُم ّتف ٌق َعل ْي ِه( » .الزبیدي .)75/11:1414

و التعبیرات عنه في االصطالح مختلفه  ،قد جمعها العالمة المظفر في کتابة «:المراد
منه في االصطالح اتفاق خاص و هو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين علی حکم شرعي
أو إتفاق أهل الحل والعقد من المسلمین علی الحکم أو ّاتفاق ّأمة ّ
محمد  aعلی
الحکم ،علی اختالف التعریفات عندهم (».المظفر.)451:1390
ً
نری الیوم أن بعض العامة ال یهتمون بمسألة اإلمامة و الخالفة کثیرا و یعدونها من
المسائل الفرعیة تبعا لمعظم علمائم الماضین بین أن فریقا منهم قد اعتبروا الخالفة
من المسائل األساسیة فی الدین وفاقا للشیعة حیث یعدون االمامة من أهم المسائل
فی أصول الشریعة االسالمیة.
نریــد ان نتطــرق فــی بدایــة بحثنــا الــی عقیــدة إخوتنــا أهــل الســنة حول مســئلة
اختیارالخلیفــة و الشــرائط المعتبرة فی اهل االختیــار و االمام من کتبهم المعتبرة في
األحکام السیاسیة کاالحکام السلطانیة للماوردی و ألبی یعلی و الکتب الکالمیة کشر ح
المقاصد فی علم الکالم للتفتازانی.
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چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

آقایمهدیامیری

نام اثر :

نقش خیال و وهم در انجام گناه از دیدگاه امام خمینی wو نراقیین

مدرسه علميه :

حضرتعبدالعظیم-Aری

گرايش علمي :

اخالقوتربیت(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

60524

چکيده

خیال و وهم دو قوه تأثیرگذار در تعیین ســعادت و شقاوت انسان هستند .تمام مظاهر و
شــئون عالم ماده ،مرکب سواری انسان برای عروج به عالم معنا و مراتب برتر وجود یا از
عوامل سقوط به اسفلالسافلین به شمار میروند .امروزه بسیاری از مردم به دالیل واهی و
پوچ از هم دور شدهاند و رابطه سردی با یکدیگر دارند .از دالیل این امر حاکمیت قوه خیال
و وهم بر انسان است .به عبارت دیگر اغلب مردم ،عاقل بالقوه و متخیل بالفعلاند و میان
شئونات ظاهر و باطنشان ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد به گونهای که یا هر دو رنگ عالی
میگیرند یا هر دو دانی میشــوند .مراتب عالی وجود انسان همراه با مرتبه دانی در حیات
پست مادی به ســر میبرند .از این رو انسان نباید اجازه دهد که مراتب عالی وجودش به
میادین شهوت ،غضب و وهم که از الزامات حیات مادی هستند وارد شود .چرا که در غیر
این صورت قوه خیال او اســیر شهوت ،غضب و وهم میگردد و عقل به اسارت هوی در
میآید .به عبارت دیگرآنچه از خاطر آدمی میگذرد بر دو گونه اســت :ا ّول آنكه در ذهن
بهطور اضطرارى جنبش ميكند ولى مبدأ كارى نمىشود و تنها خیال محض و مجرد فکر
و تص ّور است .اينگونه خواطر ،آرزوهاى كاذب و انديشههاى فاسدند.
محرك اراده و عزم بر فعل هســتند و ميل و رغبت را برمىانگيزند و
دوم خاطراتی كه ّ
شر
اندامها را به فعل وا مىدارند .اين قسم اگر مبدأ خير باشد الهام است و ستوده و اگر مبدأ ّ
باشد وسواس است و نكوهيده .در پژوهش حاضر ،نقش قوه خیال و وهم در انجام گناه از
منظر امام خمینی eو فاضلین نراقی eبررسی شده است.

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:
نام اثر :

ّ
بررسیمفهومحصر«انما»در آیهوالیت

مدرسه علميه :

فیلسوفالدوله

گرايش علمي :

تفسیر وعلومقرآنی(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

66

ّ
آقای اسداهلل علمه

کداثر :

61642

یکی از دالیل مهم ونصوص قرآنی که در مســئله تعیین جانشــین برای پیامبر aو
اثبات والیت امیرالمؤمنین Aمورد اســتناد قرار میگیرد ،آیه  55سوره مائده«إِنَ َّما َول ُِّي ُك ُم
ّ
الص َ
ون» است .استدالل
ِين آ َم ُنواْ الَّذ َ
الل َو َر ُسولُ ُه َوالَّذ َ
ُون ال َّز َكا َه َو ُه ْم َرا ِك ُع َ
ال َه َو ُي ْؤت َ
ِيم َ
ون َّ
ِين ُيق ُ
به این آیه مبتنی بر اثبات داللت واژه «انّما» بر حصر است و در این صورت مطابق آنچه
ی  Aنمیتوان مصداق
مفسران و تاریخ نویسان در شــأن نزول آیه آوردهاند جز امام عل 
دیگری را برای آیه مذکور فرض کرد .بر این اســاس ،حضرت نیز همانند رسول خداa
بر همه مردم والیت دارد و امامت و خالفت ایشــان امری الهی و مشــروع اســت .اغلب
لغویان به حصر«انّما» تصریح کردهاند .مفســران شیعه و سنی نیز دیدگاه مشابهی با اهل
لغت دارند .البته عدهای از این افراد از هرگونه اظهار نظری در این زمینه اجتناب ورزیده و
ســکوت کردهاند که علت آن میتواند مربوط به بداهت این مسئله باشد .چنان که بیشتر
اشعار عرب نیز ظهور در حصر «انّما» دارد .در این میان تنها فخر رازی نظری مخالف داده
توجه به اجماع نظر اهل لغت ،نحویان و
و داللت«انما» بر حصر را رد کرده اســت .اما با ّ
مفسران ،نظر فخر رازی را نمیتوان صائب دانست.
این پژوهش به روش کتابخانهای و توصیفی سامان یافته است .محورهای مهم این اثر
عبارتند از :بررسی واژه انما در منابع لغوی ،نحوی و تفسیری شیعه و سنی و نقد دیدگاههای
هر گروه؛ بررسی نحوهي داللت «انّما» بر حصر؛ معرفی موارد داللت انما بر حصر در اشعار
عرب؛ تحلیل چگونگی داللت آیه شريفه مذکور بر والیت امام علی Aبنابر محصور بودن
معنای انّما.
چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

حجتاالسالم ّ
محمدرضا شهمیری

نام اثر :

مشروعیة(حجیة)التقیةعندالکتابوالسنةوالعقل

مدرسه علميه :

امامخمینی-wتهران

گرايش علمي :

کالم(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

61474

چکيده

کما نعلم ّأن مســئلة التقیة إحدی مســائل مختلف بین الشــیعة و الســنة و بلغت
اإلختالفاتإلیحدیسمینابعضالناس«المنافقین»لجواز بعضحاالتالتقیةعندنا،
فیقولونّ :إن الشیعة تخادع في بعض حاالته و یسمونه التقیة و فی قلوبهم نفاق؛ ّ
ألن

الشیعة تعتقد ّ
بأن التقیة جائزه عند کل ظالم و لو کان مسلما و لهذا بین المصنف فی
هذه المقاله الفرق بین التقیة و النفاق و األدله علی جوازها فی النقل و العقل .و قد ذکر
بعــض علمائنــا ّ
بأن اإلختالف بین التقیة و النفاق من جهتیــن؛ ّإما من جهه المبادئ

النفسیة؛ تعنی ّأن المتقی مؤمن باهلل و کتبه و رسله و ّ
لکن المنافق هو من یبطن الکفر
و يظهر االيمان و ّإما من جهه الغایات و األغراض؛ تعنی ّان مستعمل التقیة الیهدف
إال صیانه نفسه و عرضه و ماله و ّأما المنافق ّ
فإنه یلجأ الی النفاق لیتداخل فی شئون
المســلمین و یشــترک معهــم فی المناصــب و المقامــات و الغنائم و غیــره ّ
مما تلتذ به
النفوسالحریصه.
َ
ّ
و أمــا األدلــه علــی جوازها کثیرة جدا و نحن نقف بــأن األحکام یثبت بأدله األربعة و
هی الکتاب و السنة و اإلجماع و العقل و الیمکن لنا أن نستدل هنا باإلجماع ّ
ألنه یوجد
هناک خالف بیننا و بین العامة بشکل واضح فتبقی منها ثالثة و هی الکتاب و السنة
َ
َّ َ َ ُ
و العقلّ ،أما الکتاب؛ فجوازه فیه واضح ألنه تعالی قالِ « :إال أ ْن َت ّتقوا ِم ْن ُه ْم ُتق ًاه» و أما
فــی الســنة ایضا داللته واضح کحدیث الرفع المروية عن النبــي  aو اما العقل ّ
فإن
المصنــف أثبت وجوب التقیة علی طریق القیــاس اإلقترانی الحملی .و في غایه األمر
َ
الشبهات التی تدور حول التقیة.
أجاب المصنف عن

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

آقایمیالدمیرزایی

نام اثر :

نقدوبررسیمسئلهسهوالنبیاز منظر فریقین

مدرسه علميه :

فیلسوفالدوله

گرايش علمي :

کالم(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

68

کداثر :

61631

مسئله جواز سهو النبی aاز جمله مسائل اختالفی میان فرق اسالمی است و هر گروه
با استناد به آیات ،روایات و دالیل عقلی به رد نظریه مخالف پرداختهاند.
برای واژه سهوالنبی aیازده مصداق تعیینشده که از جمله میتوان به سهو در ذنوب،
تبلیغ ،امور معیشتی و فتوا اشاره کرد .شماری از اهلس ّنت به ویژه متکلمان ،برخی از معانی
سهو را پذیرفتهاند .در میان شیعیان نیز کسانی قائل به سهو النبی  aدر برخی از مراتب
هســتند .بسیاری از روایات مربوط به سهوالنبی از جهت سندی ضعیف بوده و با مضامین
تاریخی ناســازگارند .به لحاظ داللت نیز با برخی از روایات و اصول محکم تعارض دارند.
در این پژوهش آیات قرآن ،تفاســیر و دیگر روایات و اصول محکم که به طور مستقیم و
غیرمستقیم سهو رسول خداaرا به طور مطلق رد میکنند مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.
همچنین دیدگاه موافقان سهو النبی  aاعم از شیعه و سنی مورد ارزیابی و نقد قرار
گرفته و نظر مختار تبیین گردیده اســت .ثمره این بحث در مســئله عصمت پیامبر aو
حجیت قول ،فعل وتقریر ایشان و نیز میزان اعتماد مردم به سیره آن حضرت ظاهر میگردد
و نقش مهمی در علوم فقه ،کالم و ...خواهد داشت .محورهای مهم این پژوهش عبارتند از:
واژه شناسی سهو؛ بررسی معانی اصطالحی سهو النبی a؛ کالم قائلین به سهو در میان
علما و متکلمان ســنی و شیعه؛ کالم قائلین به عدم سهو در عامه و خاصه؛ نقد و بررسی
سندی  -تاریخی روایات خاصه سهو النبی aو نحوه داللت آنها؛ بررسی دالئل نقلی از
آیات شريفه در رد سهو النبیa؛ بررسی دالئل نقلی از روایات در رد سهو النبی a؛

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

آقای حامد حیدری

نام اثر :

ترجمه باب ا کل و شرب و نوم کتاب مرآة الکمال

مدرسه علميه  :حضرتعبدالعظیم-ری
گرايش علمي :

اخالقوتربیت(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

60589

چکيده

یکی از نیازهای غریزی انســان خوردن و آشامیدن اســت .چرا که بدون بهرمندی از
آنها ادامه حیات برای وی ناممکن خواهد بود .اما خوردن و آشــامیدن از دو جهت دارای
آدابی اســت یکی از لحاظ نوع و دیگری چگونگی آن .دانشمندان در هر دو مورد قوانین و
روشهایی را ابداع کردهاند.
توجه داشته و آدابی را پیشنهاد داده است .ضمن این که از
اســام نیز به این امر مهم ّ
ضرورت اســتفاده از خوردنیها و آشــامیدنیها و وجوب آن سخن گفته است .این اثر که
ترجمه بخشی از کتاب مرآه الکمال نوشته مرحوم مامقانی است به بحث در باره انواع و آداب
خوردنیها و آشامیدنیها پرداخته و آنها را با استفاده از آیات و روایات تبیین کرده است.
محورهای اصلی این ترجمه عبارتند از :آداب خوردن و نوشیدن و متعلقات این دو؛ آداب
و مستحبات مهمانی؛ خواندن دعاهای روایت شده در هنگام انداختن سفره؛ آداب نوشیدن
آب؛ مستحبات آب نوشیدن؛ خواندن دعاهای وارد شده برای نوشیدن آب؛ یادکردن حضرت
سیدالشهداء Aو لعن قاتالن آن حضرت هنگام نوشیدن آب؛ نوشیدن آب از ظرف سفالی؛
توصیههای مربوط به خوردن حبوبات؛ مســتحبات مربوط به خوردن حبوبات؛ توصیههای
مربوط به خوردن گوشت ،چربی و شیر.
69

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:
نام اثر :

آقایامیررضاصفاریانخوزانی

بررسیحکمفقهیاستشفاءبهتربتابیعبداهللالحسینA

مدرسه علميه  :مشکات
گرايش علمي :

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

70

اخالق وتربیت (مقاله)
کداثر :

62225

مقاله پیشرو ،حکم فقهی«استشفاء به تربت امام حسین»Aرا مورد بررسی قرار داده و
در پی پاسخ به این سؤال است که آیا جوازی بر اکل تربت سیدالشهدا Aاز سوی شارع
بیان شــده است یا نه؟ برای پاسخ به این ســؤال ابتدا در مقدمهای کوتاه ،معنای لغوی و
اصطالحی تربت و استشفاء بررسی شده و سپس صور فقهی استشفاء به طین امام حسین
 Aتبییــن و ابواب فقهــی و روایی که ناظر به احکام خاص آن اســت ،معرفی اجمالی
گردیدهاند .در ادامه ،روایات عام که در بیان حرمت اکل طین و مضرات ناشی از آن هستند
و نیز احکام پنجگانه انواع استشفاء تبیین شدهاند.
همچنین دلیل اجماع بر جواز اکل تربت سیدالشهدا Aو روایات موجود از لحاظ سندی
و داللی ،مستندســازی و ارزیابی گردیدهاند .در پایان ،ضمن جمعبندی روایات ،ادله و چند
کبرای رجالی و طرح نظر مختار ،فروعات مسئله جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهادشدهاند.
در این پژوهش سؤاالت ذیل مطرح است :مقدار «ما یستشفیبه» چه میزان است؟ آیا قصد
استشفاء ،بر حلیت شرط است یا نه؟موضع تربت کجاست؟ آیا ادله بر طین قبر صدق میکند
یا حائر یا اطراف آن؟آداب استشــفاء کدامند و چه تأثیری بر استشــفا دارند؟ آیا اکل تربت
سایرمعصومان bدر حکم اکل تربت اباعبداهلل الحسین Aاست؟ آیا استشفاء ،تنها ناظر
به امراض جسمی است و یا شامل امراض روحی و معنوی نیز میشود؟ محورهای اصلی
این پژوهش عبارتند از :مفهوم شناسی استشفاء ،تربت و طین؛ انواع حکم تکلیفی استشفاء؛
ادله مورد استناد مسئله اعم از اجماع و دوازده روایت از معصومان.b

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

آقای ّ
محمد کربالییجعفر

نام اثر :

بررسیحکمتکلیفیاذانواقامه

مدرسه علميه :

مشکات

گرايش علمي :

فقهوحقوقاسالمی(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

62172

چکيده

در این پژوهش سرفصلهای استداللی مربوط به حکم تکلیفی اذان و اقامه با رجوع به
منابع اصلی روایی ،فقهی ،اصولی و رجالی مورد بررســی قرارگرفته و پس از ترکیب ادله و
تحلیل دقیق آنها ،نظر مختار تبیین گردیده است .در برابر نظر مشهور که قائل به استحباب
اذان و اقامه است ،چهار نظر عمده وجود دارد .بر اساس ادله هفتگانه مشهور ،اذان در کلیه
نمازهای جماعت ،صبح و مغرب به صورت فرادی و اقامه در کلیه نمازها ،مســتحب اکید
است .پژوهش حاضر پس از بررسی اصل مشروعیت اذان و اقامه ،ابتدا هشت دسته دلیل
مخالفان نظر مشهور مطرح گردیده است .سپس تک تک ادله به تفکیک به بوته نقد گذاشته
شدهاست .در نهایت نیز با ارائه هفت دلیل ،نظر مشهور مورد پذیرش قرار گرفت .در مجموع
بیست و یک روایت جهت اثبات یا رد مسئله ارائه گردیده است.
محورهای مهم این پژوهش عبارتند از :موضوع شناسی و شناخت تمامی شقوق مسئله؛
تعریف لغوی و اصطالحی اذان و اقامه؛ تعریف حکم تکلیفی؛ بررسی شقوق مختلف مسئله؛
ادله مشروعیت اذان و اقامه؛ حکم تکلیفی اذان و اقامه؛ اقوال مختلف در مسئله شامل قول
ا ّول :وجوب اذان و اقامه فقط در نماز جماعت؛ قول دوم :وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و
مغرب حتی به صورت فرادی و در سایرنمازها تنها به جماعت؛ قول سوم :وجوب اقامه مطلق ًا
حتی برای زنان؛ قول چهارم :وجوب اقامه برای مردان؛ قول مشهور :استحباب اذان و اقامه؛
ادله استحباب اذان و اقامه؛ جمعبندی و نتیجه.

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

آقای ّ
محمدرضا عزیزی

نام اثر :

پژوهشی در علل پیدایش جعل حدیث

مدرسه علميه :

فیلسوفالدوله

گرايش علمي :

فقهوحقوقاسالمی(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

72

کداثر :

61617

مســئله جعل حدیث یکی از حوادث مهم تاریخ اسالم است که منابع به تفصیل در باره
آن سخن گفتهاند .پیشینه این رویداد به دوره پس از رحلت رسول خدا aتا پایان غیبت
صغرا مربوط میشــود .در این دوره ع ّدهاي از مســلمانان با انگیزهها و دالیل مختلف و در
حوزههای گوناگون ،ســخنانی را به دروغ به پیامبر aنسبت دادند که از آنها به احادیث
جعلی یاد میشــود .در این میان مسئله انگیزههای جعل حدیث از سایر مباحث از اهمیت
بیشتری برخوردار است.
از این رو پژوهش حاضر به بررسی برخی از انگیزهها مانند موجه ساختن دستگاه حاکمه،
حفظ قدرت و موقعیتهای اجتماعی ،جبران کمبودهای علمی و فرهنگی و  ...پرداخته است.
بهطور کلی میتوان دوری از اهل بیت عصمت وطهارت  bو رسیدن بهقدرت و حفظ آن
را عمدهترین علل جعل احادیث و افترا به رسول خدا aدانست و بقیه موارد مذکور را به
نوعی به آنها ارجاع داد .دانستن این علل ميتواند نقش به سزایی را در علم رجال جهت
تشخیص احادیث جعلی از واقعی داشته باشد.
محورهای مهم این پژوهش عبارتند از :علل عمومی پیدایش جعل حدیث شامل دوری
از اهل بیت رســول خدا ،aحفظ موقعیتهای اجتماعی و موجه ساختن دستگاه حاکمه؛
اقبال عمومی به مسئله جعل حدیث؛ عوامل خصوصی پیدایش جعل حدیث؛ جعل حدیث در
زمینههای دفاع از جماعت مسلمانان ،تخریب شخصیت امیر المؤمنین ، Aارث نگذاشتن
انبیا وعقائد و اسرائیلیات؛

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

آقایمحمود ملکیان

نام اثر :

شرحنموداریالفوائدالصمدیه

مدرسه علميه :

امام صادق  - Aدماوند

گرايش علمي :

ادبیات

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

62112

چکيده

يكي از مباحث زيربنايي در ادبيات عرب ،علم نحو اســت .اين دانش مانند ساير علوم
همچنان در حال تكامل و پيشــرفت بوده و تاکنون آثار متع ّددي در این زمینه تأليف شده
است .در يك تقسيمبندي كلي ميتوان كتب تدوين شده در اين علم را به سه دسته تقسيم
کرد :كتب مرحله مقدماتي ،مانند :شرح العوامل ،كتاب الهدايه ،كتاب بدا َءه النحو و كتاب فوائد
الصمديه؛ كتب مرحله متوسط ،مانند :شرح األلفيه ؛ كتب مرحله عالي و تخصصي ،مانند:
الكتاب سيبويه و شرح الكافيه
اثر پیش رو ترجمه ای نسبتا گویا از کتب مرحله مقدماتي يعني كتاب الفوائد الصمديه است
که نگارنده بر آن بوده تا تمامی كاركردهاي مثبت يك كتاب خودآموز را داشته باشد .از این
رو برای آسان شدن فهم آن از شيوه درختوارهاي به عنوان هدفي مستقل مورد استفاده قرار
گرفته است .یکی از اهداف مترجم آن است كه نوآموزان ادبيات عرب به جاي اين كه با
متن پيچيده و سنگین اين كتاب دست و پنجه نرم كنند،وقت خود را صرف فهم مطالب
کتاب و كاربردي كردن آن با استفاده از متون قرآنی و روایی کنند.
تاکنون كتاب الفوائد الصمديه بارها ترجمه و شرح شده است که البته هر یک به نحوي
داراي نواقصي هستند .از جمله میتوان به پیچیدگی در نگارش ،برخورداری از تمرینهای
فراتر از مباحث کتاب و حجم گسترده متون که خود از نظر روانی اثر منفی بر طلبه گذاشته
و از اعتماد به نفس او در یادگیری مطالب میکاهد و راه آموختن ادبیات عرب را بر او سخت
جلوه میدهد .در اين اثر سعي بر آن بوده تا حتی االمکان اشكاالت فوق مرتفع گردد و متنی
روان ،ساده و در خور فهم طلبه در اختیار وی قرار گیرد.
چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

آقای ّ
محمد هاشمی

نام اثر :

رابطه شفاعت و جرأت بر گناه

مدرسه علميه  :االمامالقائمf
گرايش علمي :

کالم(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

74

کداثر :

60310

شــفاعت در لغت به معنای خواهش گری و پایمردی و از لفظ «شفیع» بهمعنای ضمیمه
کردن چیزی به چیز دیگر و جفت نمودن آن اخذ شده است .شفاعت در اصطالح مذهبی
به معنای کمک کردن ا ّولیای خدا (پیامبران ،امامان و مردم صالح و درستکار) برای نجات
افرادی است که در طول زندگی مرتکب لغزشهایی شده اند.
بهعبارت دیگر منظور از شــفاعت ،همراهی شــخص با شخص دیگر در جهت بخشش
گناهان اوســت .شفاعت در حقیقت هشداری اســت برای افراد گنهکار که دست از گناه
بردارند و بهسوی پروردگار خویش باز گردند تا از شفاعت شفاعت کنندگان بهرهمند شوند
و از عذاب و جه ّنم رهایی یابند .همچنین شفاعت ،افراد خطا کار را نسبت به آینده امیدوار
میســازد و روحیه یأس و نومیدی را از میان بر میدارد و حرکت آنان به سوی بهروزی و
جبران مافات را سرعت می بخشد .چنانکه تالش خویش را در جهت رضای الهی به کار
خواهد برد و به این ترتیب از ادامه ســقوط در ورطه گناه و آلودگی اجتناب خواهد ورزید.
مسئله رابطه شفاعت و جرأت بر گناه از جمله شبهاتی است که امروزه در محافل عمومی
و جهانی از آن یاد میشود .پژوهش حاضر ضمن بررسی آیات قرآنی و روایات در پی پاسخ
به شبهه مذکور بر آمده و اثبات کرده است که اعتقاد صحیح به شفاعت باعث کاهش گناه
میشــود نه افزایش آن .شفاعت روزنه امیدی است که از رهگذر آن پاکی از آلودگیها و
بازگشت حقیقی به سوی خدا میسر میگردد.
مهمترين عناوين اين پژوهش عبارتند از :مفهوم شفاعت؛ فلسفه شفاعت؛ انواع شافعان؛
محرومان از شفاعت؛ شفاعت و جرأت بر انجام گناه.
چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

آقایحسینزحمتکش

نام اثر :

باز شناسیمفهومعماءدر عرفاناسالمی

مدرسه علميه :

آیت اهلل ایروانی w

گرايش علمي :

فلسفهومنطق(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

58045

چکيده

«عماء» از جمله مفاهیم کلیدی در حوزه عرفان نظری ومکتب ابنعربی است که ارتباط
مستقیم با عوالم خلقت و نظام تکوین دارد .این مفهوم برگرفته از حدیثی نبوی aاست
که در تعلیمات روائی شیعی جایگاه چندانی ندارد .از منظر عرفان ،عماء ،حقیقت خیال مطلق
ونخستین ظرف قبل از کینونت الهی است .نخستین بار ابنعربی دوایر مفهوم عماء را به
شکل مصطلح آن سامان داد و با بیانی نه چندان صریح ،عماء را ناظر بر مرتبه ذات احدیت
دانست .این امر تضارب و اختالف آرای عارفان متأخر را در پی داشت و احتماالت دیگری
نظیر مقام واحدیت ،فیض اقدس ،فیض مقدس ،اسم اعظم و انسان کامل برای اطالق بر
حقیقت عمائیه مطرح ساخت.
در ایــن مقاله ابعاد ماهوی مفهــوم عماء و جایگاه آن در نظــام آفرینش و نیز تفاوت
دیدگاههای مختلف عرفا به روش توصیفی تحلیلی به تفصیل مورد ارزیابی قرارگرفته است.
آن طور که از ظاهر کالم کســانی چون قونوي و قيصري که بزرگترين شــارحان مکتب
عرفاني ابنعربي هستند ،برميآيد ،آنان تصور واحدي از حقيقت عماء ندارند و بر اين اساس
در آثار خويش آن را مشــعر به ذات احديت و گاه به ســاير مراتب وجود دانسته اند .بعضي
ديگر هم شايد از سر احتياط اساس ًا از اظهار نظر قطعي امتناع ورزيدهاند .به هر حال عماء با
همه پهناوري و گسيختگي آراء که در بطن آن نهفته است ،از جمله مفاهيم بسيار مهم و
ارزنده عرفان اســامي به شمار میرود .برخی از محورهای اصلی این پژوهش عبارتند از:
روايتشناسي حديث عماء ،ماهيت عماء (حيثيت معرفتشناختي)؛ تک ّون نظام عالم (حيثيت
هستيشناختي)؛ اعتبارات عماء؛ عماء بمثابه ذات غيبالغيوب.
چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

75

نام محقق:

حجت االسالم حسین سیاح

نام اثر :

از آرما گدونتاقرقیسیا

مدرسه علميه  :شیخعبدالحسین
گرايش علمي :

پژوهشهایمرتبطبامهدویت(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

76

کداثر :

58045

«آرماگدون» كه در اصل هارمجيدون اســت واژهای عبری است كه از دو بخش «هار»
بهمعنای تپه و محل مرتفع و «مجيدو» بهمعنای اشــراف و شــريفان تشكيل شده است؛
بنابراين معنای عبری آرماگدون تپۀ شــريفان است .آرماگدون نام نبردی است که به باور
مسیحیان صهیونیست در آخرالزمان در منطقهای به نام «مجدو» رخ خواهد داد و طی آن،
نیروهای مسیح و ضد مسیح که نماد حق و باطلاند ،با هم میآویزند وسرانجام آن ،پیروزی
نیروهای مســیح خواهد بود .از سوی دیگر منابع تاریخی اسالم نیز از نبردی خانمانسوز
بنام«قرقيسيا» خبر دادهاند که درمنطقهای به همین نام اتفاق میافتد .به یقین ایجاد ارتباط
و همانندی میان دو حادثه مذکور ناشی از سیاستهای خصمانه یهود با اسالم و نوعی تفکر
صهیونیستی و باورنمایی مذهبی است که سعی دارد سراسر جهان را با دود و آتش دمساز
کند و از این رهگذر به اهداف شوم خود نائل گردد.
این پژوهش بر تفاوت ماهوی حوادث یاد شده با یکدیگر تاکید داشته و آن را با دالیلی
چون یکســان نبودن منطقه جغرافیایی ،ناهمگونی در شخص موعود َ
منتظر و دشمنان او،
تفاوت علت پیدایی آنها و خرافی بودن آرماگدون و مبناداری قرقیســیا به اثبات رسانده
اســت .محورهای اصلی این پژوهش عبارتنــد از :آرماگدون؛ معنای اصطالحی و منطقه
جغرافيايی ،آرماگدون ،نبردی هستهای ،آرماگدون و مبلّغان انجيلی ،آرماگدون و دولتمردان
آمريكا،نبرد قرقيسيا ،داليل يكســان نبودن آرماگدون و قرقيسيا شامل يكسان نبودن در
منطقه جغرافيايی ،اختالف در شــخص موعود َ
منتظر ،اختالف در تعيين مصداق دشمنان
موعود ،اختالف در علت پيدايی ،آرماگدون و مبناداری قرقيسيا.
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نام محقق:

آقای محسن امیدوار

نام اثر :

پژوهشیدر بابحکمتکلیفیاستمناء

مدرسه علميه :

مشکات

گرايش علمي :

فقهوحقوقاسالمی(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

62133

چکيده

اســتمناء و خودارضایی از رفتارهای ضد اخالقی و پر خطری است که امروزه سالمت
روحی و جســمی شــماری از زنان و مردان جامعه را تهدید میکند و در بسیاری از موارد
عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد .استمناء در فقه شیعی از اعمال حرام به شمار میرود و
در روایات نیز به شدت تقبیح شده است.
این مقاله به دنبال پاســخ به دو پرسش اصلی بوده اســت -1 :آیا استمناء حرام است؟
 -2آیا استمناء مح َّرم در زن هم محقق میشود؟ بدینمنظور ادله مربوط به حرمت استمناء
و نظر فقها مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و سپس نظر مختار تبیین گردیده است .البته در
خصوص اثبات مسئله خود ارضایی در زنان وحکم مربوط به آن ،مباحث جزئیتری نیز به
توجه به ادله مستنبط از کتاب و سنت ،استمناء عملی
تناسب طرح شده است .به هر روی با ّ
حرام و شخص استمنا کننده اعم از زن و مرد مستحق عقاب اخروی است.
محورهای این پژوهش عبارتند از شرح واژگان و اصطالحات تحقیق؛ سؤاالت اصلی و
فرعی تحقیق؛ بررسی ادله و بیان نظر فقها و حرمت تکلیفی استمناء.
ّ
الف-علمه راوندی (فقه
داليل فقها در باب حکم تکلیفی استمناء و بررسی آن شامل:
القرآن)؛ ب-شهيد ثاني در الروضه البهیه؛ ج -حائري در رياض المسائل في بيان األحكام
بالدالئل؛ د -نجفي در جواهر الکالم؛ نظر مختار ،کتاب ،سنت ،روایت معارض.
اســتمناء زن؛ داليــل فقها در باب منی زن شــامل :الف -نجفــي در جواهر الکالم؛
ب-همداني در مصباح الفقیه؛ نظر مختار ،پیشنهاد برای تحقیقات آتی.

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

آقای یوسف اصغری

نام اثر :

بررسیرابطه کماالتچهاربانویافضلدنیاباحمایتاز والیت

مدرسه علميه  :حضرتعبدالعظیم-Aری
گرايش علمي :

تاریخاسالموتشیع(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

کداثر :

61191

تکامل دنیوی و اخروی از آرزوهای انسانی است و همه تالشها و رنجها برای دستیابی
به آن صورت میگیرد .تکامل دارای مراتبی است و هر کس به اندازه تدبیر و کوششی که
دارد از رتبــه باالتری برخوردار میگردد .گرچه نمیتوان نقش پروردگار را در این خصوص
منتفی دانست و باید پذیرفت که خداوند تکامل حقیقی وآخرین درجه کمال را در بسیاری
از مردان و زنان به ودیعت گذاشته است .از جمله این افراد چهار بانوی ارجمند آسیه ،مریم،
خدیجه و حضرت زهرا hهستند.
اثر حاضر ویژگیهای این بانوان را با استفاده از آیات قرانی و روایات و به روشی توصیفی
مورد ارزیابی و کنکاش قرار داده و محور آن را روایت پیامبر aقرار داده است که فرمود:
«لم يكمل من النساء ّإل أربع :آسيه بنت مزاحم ،امرأه فرعون ،و مريم بنت عمران ،و خديجه
بنت خويلد ،و فاطمه بنت مح ّمد  .»aآیات مورد بحث و ترجمه آنها به روشی نوین به
صورت جدول ذکر شده است.
محورهــای اصلی این پژوهــش عبارتند از مختصری از بیوگرافی حضرت آســیه،h
مختصری اززندگی نامه حضرت مریم ،hمختصــری اززندگی نامه حضرت خدیجه،h
مختصری از زندگی نامه حضرت فاطمه الزهراء..h
78

چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

حجتاالسالمجوادخداپرست

نام اثر :

کنترلجمعیتبارویکردفقهی

مدرسه علميه :

جعفریه-پا کدشت

گرايش علمي :

فقهوحقوقاسالمی(مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

60380

چکيده

مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی مسئله کنترل جمعیت و تنظیم
خانوادهپرداخته و ضمن تفکیک مفاهیم کنترل موالید ،پیشگیری و تنظیم خانواده از یکدیگر،
نظریههای جمعیت شناختی و دیدگاه ادیان مختلف و اسالم را با ذکر ادله آنها مورد مقایسه
قرار داده است .همچنین احکام ا ّولیه و ثانویه موضوع ،بررسی و اختیارات حکومت اسالمی و
ولی فقیه تبیین گردیده است .در فصل پایانی به طور اختصار به احکام پیشگیری از بارداری
پرداخته شده است.ازنتایج حاصل از این تحقیق آن است که مسئله تنظيم خانواده و کنترل
مواليد به دلیل اختالف در عوامل فعال ،اهداف و سياستهای هر یک متفاوتند.
عامل فعال در تنظيم خانواده ،والدين هســتند که آگاهانه قدم بر مي دارند .در حاليکه
عامل فعال در کنترل مواليد دولت اســت .و آگاهي و عدم آگاهي خانواده ها در این زمینه
اهميتي ندارد به هر روی آن چه در تنظيم خانواده مطلوب به شــمار می رود سالمت مادر
اســت که باید با رعايت فواصل بين بارداري مورد دقت و رعایت قرارگیرد .ولي درکنترل
مواليد ،ســامت اقتصادي جامعه مورد نظر است و سیاســتمداران از هر راه ممکن مانند
اســتفاده از داروها و ابزارهای پيشگيري و يا تأخير در ازدواج سعی در اجرای آن دارند .اهم
ســرفصلهای این پژوهش عبارتند از :کليات ،تعريف واژهها شامل :الف :تنظيم خانواده،
ب :کنترل مواليد ،ج :پيشگيري مواليد ،د :مقايسه بين مفاهيم؛ نظريات جمعيتشناسي شامل
الف :طرفداران افزايش جمعيت ،ب :مخالفان افزايش جمعيت ،ج:جمعيت ثابت ،د:جمعيت
متناسب؛ حکم ثانوي در مسئله (تکثير جمعيت ،عدم حرمت کنترل مواليد ،عناوين ثانوي
درتکثير ا ّوالد و. )...
چکيده آثار برادران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

آقای رضا قدمی

نام اثر :

ماهوواجبناتلقاءالوحدةاالسالمیة

مدرسه علميه  :آیتاهللمجتهدیe
گرايش علمي :

علومانسانی-مرتبطباحوزهدین(.مقاله)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

62406

چکيده
ً
ّ
ّ
نظرا إلی ّ
اإلسالمیه ،یلوح التطرق
السیاسیة الناجمه عن الصحوه
التیارات والتحوالت
ًّ
ّ
ضروریا .و قد حاول الکاتب فی هذه المقالة
اإلســامیة
إلی المســئله الخطیرة الوحدة

ّ
ّ
الوجیــزه فی الحیلوله دون ّ
والتفریطیة فی هذا المجال ،بالفحص
اإلفراطیة
التیارات
ّ
فــی اآلیــات واألخبار المرتبطة مــع الموضوع المطروح للبحث ،منذ تشــکل الحکومة
ّ
اإلســامیة األولــی فــی عهد رســول اهلل  aواهلبیتــه وأصحابه وتابعیهــم إلی زمننا
الحاضر ،واستقصاء روایاتهم ووصایاهم حول الموضوع.
ّ
التلقی المشتبه من هذا الموضوعّ ،
ّ
ّ
والتفرق؛ فلذا
تسبب بنفسه عن اإلختالف
لکن
مع مراعاه المالحظات اسیق نحو ّ
اإلتحاد والمواساة ّالتی قد طلبتهما الشریعة ّ
منا .وکان

ً
ّ
ّ
اإلســامي الذي بدأ أخيرا في البالد اإلســامية،
الداعي إلی کتابه هذه الوجيزة ،الزحف
مضي قرون متمادية ،المنتهي إلی ّ
ّ
العزه والنجاح إن شــاء اهلل
ويقظه المســلمين بعد
ّ
تعالی؛ ّ
لکن األعداء والظالمين حين شــاهدوا عندالشــعوب الذين تحت ســيطرتهم،

ّ
والتفرق ،والمؤامرة علی تخطئة
رســوخ العزم واإلنسجام بينهم ،ابتدؤوا بايقاع الفتنة
العقائد ّ
بأيه ذريعه کانت.
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نام محقق:

خانمشهرابیفراهانی

نام اثر :

جایگاهاجماعدر احکامعملی

مدرسه علميه :

الزهرا  - Bری

گرايش علمي :

اصولفقه(مقاله)

رتبه :

دوم

چکيده

82

کداثر :

60179

اجماع در اصطالح فقهای شیعه به اتفاق جماعتی از علما گفته میشود که از طریق حس،
حدس ،لطف و تقریر ،به کشف رأی معصوم Aمنجر گردد .اما به نظر اهلس ّنت عبارت
است از اتفاق امت مح ّمد aبر امری از امور دینی(احکام عملی) .اصطالح اجماع نخستین
بار در سقیفه و بعد از رحلت رسول اکرم aدر کنار کتاب و سنت مورد استناد قرار گرفت
و برای حجیت آن دالیلی از قرآن ،سنت و عقل بیان گردید .نظر به تفاوت اساسی که در
بحث اجماع میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد و نیز آثار فقهی که بر این بحث مترتب
است پژوهش حاضر سامان یافته و به روش توصیفی -اسنادی به تبیین و تفسیر دو دیدگاه
پرداخته است .از ادله حجیت اجماع نزد اهلس ّنت میتوان به دليل عقلي و آیه شريفه « َو
یتبع غَیر سبیل المؤمنین نول ِّه ما تولّی و نصله
تبی َن له ُ
َمن ُیشاقِق ّ
الهدی و ّ
الرسول مِن بع ِد ما ّ
جهنم و ساءت مصیراً » و روایاتی مانند « ال تجتمع امتی علی الضالله» و« ال تجتمع امتی
علی الخطا» اشــاره کرد .طرق کشف اجماع از قول معصوم به اعتقاد فقهای شیعه عبارت
است از :حس(حضور امام در میان اجماع کنندگان) ،حدس(از راه تحصیل آرا و فتاوای همه
فقها حدس قطعی حاصل شــود که رأی همین است) ،لطف(هرگاه علمای یک عصر بر
حکمی از احکام شرعیه اتفاق نظر پیدا کنند این اجماع مطابق با واقع خواهد بود چرا که در
غیر اینصورت بر امام معصوم  bالزم است تا بنابر قاعده لطف به هر شکل ممکن جلوی
تحقق آن را بگیرد ).و تقریر(در منظر و مسمع امام معصوم  Aاجماعی تحقق یابد و امام
 Aدر برابر آن سکوت نماید چنین اتّفاقي از امضاء و موافقت معصوم کشف میکند).
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نام محقق:

خانم کلباسی

نام اثر :

بداء درآیات و روایات

مدرسه علميه :

الغدیر

گرايش علمي :

کالم(پایاننامه)

رتبه :

دوم

کداثر :

9173

چکيده

«بَــداء» اصطالحی کالمی و به معنی ظهور اراده خداوند اســت و بر خالف باور برخی
که آن را ابتکار شــیعیان یا امامان شیعی دانستهاند ،ریشه قرآنی دارد .منشأ وقوع بَداء ،علم
ذاتی خداوند و غیر قابل تغییر اســت و تنها در حوادث زمانی که مشروطند واقع میشود.
بَداء هرچند با دالیل نقلی وعقلی قابل اثبات است ولي اعتقاد به آن مختص امامیه است و
معتزله و اشاعره آن را مورد انکار قرار دادهاند .گرچه باید اذعان کرد که نزاعهایی که در منابع
اهلس ّنت بر سر مسئله بَداء جریان دارد لفظی است و حقیقت بَداء نزد آنان پذیرفتنی است.
بَداء با علم و اراده الهی هیچ گونه منافاتی ندارد و هرگز مستلزم جهل و پشیمانی در ذات
خداوند نمیباشد .بسیاری معتقدند که رابطه نزدیکی بین بَداء و نسخ وجود دارد جز آن که
نسخ در امور تشریعی و بَداء در امور تکوینی جاری میشود .قرآنکریم و روایات اهلبیت b
زمان وقوع بَداء را شب قدر دانستهاند و عوامل زیادی را برای تحقق بَداء بیان کردهاند .بَداء
ممکن است در زمان ظهور حضرت مهدی fو برخی نشانههای آن اتفاق بیفتد؛ اما اصل
ظهور از مسائلی اســت که هرگز بَداء در آن رخ نخواهد داد .اعتقاد به بَداء فوائد زیادی در
حوزه اعتقادی و عملی به دنبال دارد .محورهای مهم این پژوهش عبارتند از :مفهوم شناسی
واژگان کلیدی ،چیستی بَداء و تبیین اعتقاد به آن ،تاریخچه بحث بداء ،وجوه مختلف بَداء
(بَداء در علم ،بَداء در اراده ،بَداء در امر ،شرایط بَداء ،منشأ بَداء ،حوزه وقوع بَداء) ،وقوع بَداء در
امور مشروط ،وقوع بَداء در علم پیامبران و ائمه ،bدالیل عقلی بَداء ،بَداء و اهلس ّنت ،بَداء
در نظر معتزله ،بَداء در نظر اشاعره ،ارتباط بَداء با علم الهی ،تبیین اراده الهی ،سنتهای تغییر
ناپذیر الهی و بَداء.
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نام محقق:

خانمبیجارچیان

نام اثر :

بصیرت از دیدگاه قرآن کریم و امام علی A

مدرسه علميه :

الغدیر

گرايش علمي :

علومانسانی(مرتبطباحوزهدین)(پایاننامه)

رتبه :

سوم

چکيده

84

کداثر :

4669

خداوند متعال انسان را آفرید و برای او چشم وگوش و قلب قرار داد و استعداد حرکت به
سوی کمال را در او به ودیعت نهاد تا از این نعمت های بیکران الهی در جهت رسیدن به
کمال مطلوبش استفاده کندو برای این که انسان در مسیر تکامل گرفتار انحراف نشود .او را
از درون به نیروی عقل و تفکر مجهز کرد و از بیرون با فرستادن پیامبران الهی زمینه را برای
رشد و کمال او فراهم ساخت .با این همه بروز و ظهور فتنهها و حوادث مختلف اجتماعی
در هر جامعه ای محتمل است اما برخورداری از بینش الزم و شایسته یعنی بصیرت ،انسان
را از گزند این گونه وقایع مصون میدارد .ضمن اینکه مؤمن از فاســق شناخته شده و از
یکدیگر متمایز میگردند .از دیدگاه قرآن کريم و امام علی Aبصیرت عبارت اســت از
بینشــی که موجب شناخت حق و باطل میشــود و عواملی چون تمسک به قرآن کریم،
تفکر و تعقل ،پرهیز از دنیا طلبی ،یاد مرگ و داشــتن اخالص در ایجاد و تقویت بصیرت
موثرند و انذارپذیری ،توحید و شجاعت از آثار بصیرت به شمار میرود .سرفصلهای مهم
این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی است عبارتند از فصل ا ّول :معناشناسی ،عوامل
و موانــع بصیرت(عوامل ایجاد بصیرت ،موانع بصیرت)؛ فصل دوم :مصادیق ا ّولو االبصار و
روش های تبلیغی بصیرت محور انبیاء؛ فصل سوم :آثار بصیرت و راهکارهای دستیابی به
آن نتیجه.
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نام محقق:

خانمپور ّ
محمد

نام اثر :

مسئله شر و راه حلهای آن

مدرسه علميه :

حضرتفاطمهh

گرايش علمي :

کالم(پایاننامه)

رتبه :

سوم

کداثر :

60282

چکيده

انســانها در زندگی روزمره خود با حوادث و مشکالت گوناگونی روبرو میشوند که گاه
تحمل آنها برایشان بسیار دشوار است .آنان اغلب این گونه امور را شر میخوانند و درصدد
رفع آن بر میآیند .شر به هر چیز نامطلوبی که اگر نباشد وضع موجود بهتر خواهد شد ،گفته
اعم به کار رود وشامل مطلق کاستی
شر غیر از نقص است و میتواند به معنایی ّ
میشودّ .
شود .شر گاهی به امور فناپذیر و نیستیها مانند مرگ و زمانی به تفاوتها و تبعیضها مانند
فقر و غنا و وقتی به سختیها و شدائد مانند رنج جسمی و روحی اطالق میگردد.
اندیشمندان غیر الهی در سدههای پیشین مسئله شر را تنها منافی عدالت خدا میدانستند
ولی امروزه آن را ناسازگار با اصل وجود خداوند میشمرند .همه جهان بینیهای بزرگ اعم
از دینی و غیردینی به وجود شر اذعان کردهاند و معتقدند که شر ،ایمان دینی را به مخاطره
میافکند وجدیترین نقد عقالنی بر اعتقاد به وجود خداست .بعضی نیز اعتقادات دینی را
به دلیل وجود شر در عالم کنار نهادهاند و وجود شرور در جهان را دستمایه انتقادی بسیار
قوی علیه اعتقاد دینی دانستهاند .متألهان و اندیشمندان خداباور نیز با ارائه راه حلهایی در
این باره مشــکل را به نحوی حل کردهاند .در خصوص این نکته که عامل به وجود آمدن
شرور چه کسی یا چه چیزی است میتوان گفت که هرخوبی و بدی به دست نظم دهنده
جهان یعنی خداوند متعال اســت .گر چه این انسان است که زمینههای نزول خیر و شر را
بنیان مینهد .شرور در بدو امر ،لغو و بیهوده یا مخالف با اغراض عمومی آفرینش به نظر
میآید اما شرور دارای فواید مهمی چون شکوفایی استعداها ،بیداری و توفیق توبه و بازگشت
از گناه نیز هستند.
چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

خانمشعبانی

نام اثر :

ادب انبیاء اولو العزم در قرآن کریم

مدرسه علميه :

زهرای اطهر h

گرايش علمي :

تفسیر وعلومقرآنی(پایاننامه)

رتبه :

سوم

چکيده

86

کداثر :

63801

بدون تردید جالب ترین صفحات اوراق تاریخ ،شــرح حال تربیت شدگان مکتب ربوبی
است.برگزیده ترین افراد ،انبیاء الهی هستند که طالیه داران کمال و زیبایی بوده با تعالیم
الهی به آداب کامله مؤدبند .شناخت انبیا و تأسی به زندگی ایشان موجب تأمین سعادت و
نیکبختی خواهد بود و برای تمام بیماریهای روحی و اخالقی بشر ،داروی شفا بخشی است
که آدمی را از ورطه ی هولناک حوادث زندگی به سعادت الیق خود می رساند و از طوفان
دریای عمیق و م ّواج ضاللت و گمراهی به ساحل نجات علم و فضیلت سوق می دهد و راه
مستقیم و کوتاه و روشن خوشبختی را مینمایاند .این شخصیتهای آسمانی از آغاز آفرینش
تا پایان آن،همراه قافله بشــریت بوده انــد ،و در هیچ عصری زمین ،خالی از وجود آنان یا
اوصیاي ايشان نبوده و نیست.در مدرسه دنیا خوشبخت و سعادتمند کسی است که با الطاف
الهی ،با این شخصیتهای الهی و علمی ،معرفت و آشنايی یافته و از محضرآنان به کسب
علوم و تربیــت و آموزش و پرورش بپردازد .ادب و تربیت یکی از حیاتیترین ویژگیهای
انسانی است که بستر خوشبختی و بدبختی را فراهم میسازد .ادب عبارت است از هر عملی
که مورد پســند عقل و دین باشد .تأثیر ادب بر رفتار انسان تا بدان جاست که انسان را به
مقام انبیای ا ّولوا العزم نائل میگرداند .به همین دلیل پژوهش حاضر مفاهیم ادبی ،اخالقی و
تربیتی را از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار داده و سپس ضرورت وجود الگوی رفتاری
را با دالیل عقلی و نقلی اثبات کرده است .همچنین انبیای الهی و روشهای تربیتی آنان
بهعنوان بهترین الگو و شیوه تربیتی معرفی شدهاند.

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانم زندی

نام اثر :

شیوهقضاییحضرتعلیA

مدرسه علميه  :کریمه اهل بیتh
گرايش علمي :
رتبه :

فقه و حقوق اسالمی (پایان نامه)

سوم

کداثر :

62514

چکيده

قضاوت از مهمترین امور زندگی اجتماعی بشر است که به وسیله آن حقوق و امنیت مردم
توجه قرار میگیرد .در سایه سیستم قضایی سالم ،عدالت در جامعه حکم فرما میشود
مورد ّ
و مجرمان به مجازات میرسند .در این میان ،آموزههای اسالم سودمندترین توصیهها را به
قضات و دستگاههای قضایی داشته است .به ویژه نظام دادرسی علوی چه در امور حقوقی و
کیفری و چه در امور مدنی و خصوصی برجستهترین الگو در سیستم های قضایی به شمار
میرود و دستیابی به اهداف متعالی و تحقق عدالت را ممکن میسازد .اصول حاکم در نظام
قضایی امام علی  Aمتضمن حقوق طرفین دعوی و مصلحت جامعه است .از این رو در
تحقیق حاضر این شــیوه مورد بررسی و مدا ّقه قرارگرفته است .مهمترین محورهای این
پژوهش عبارتند از :بررسی مفاهیم کلیدی ،احکام قضا شامل شروط گزینش قاضی ،اقسام
قضات،
قاضی ،جایگاه خطیر قاضی ،قضا و داوری در صدر اســام ،آداب توصیه شــده به ّ
روش و سیره قضایی امام علی Aشامل نظام دادرسی علوی ،اصول حاکم در امر قضاوت،
تشکیالت قضایی ،آثار و نتایج قضایی امام علی .Aاز نتایج حاصل از این تحقیق میتوان
به این موضوع اشــاره کرد که فلســفهای خردمندانه در شیوه قضایی امام علی Aوجود
داشت و حدود اسالمی با هدف مجازات و یا تحقیر متهم به اجرا در نمیآمد .بلکه عاملی
برای تطهیر و تهذیب مجرم از گناه و بخشودگی وی از عذاب اخروی به شمار میرفت .این
فرهنگ در اصالح مجرمان بهقدری مؤثر بود که ع ّدهاي از مجرمان به صورت داوطلبانه نزد
حضرت آمده و تقاضای مجازات میکردند.

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

خانمیامی

نام اثر :

مفاسداقتصادیاز منظر اسالم

مدرسه علميه  :حضرت حجت f
گرايش علمي :
رتبه :

سوم

چکيده

88

علومانسانی(مرتبطباحوزهدین)(پایاننامه)
کداثر :

8822

اقتصاد در اصطالح ،بهرهگیری از روشها و ابزارهایی اســت که بهوسیله آنها میتوان با
صرف کمترین هزینه ،بیشترین میزان بازدهی در تولید ،توزیع و مصرف را بهدست آورد .به
عبارت دیگر اقتصاد ،علمی است که پدیده ها و رخدادهای اقتصادی ونیز چگونگی استفاده از
منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی میکند.
مفاســد اقتصادی نوعی انحراف از ضوابط شرعی در تخصیص منابع ،توزیع درآمد ،بازار و
خدمات است و آسیبهای جبران ناپذیری نظیر فقر ،شکاف طبقاتی ،تبعیض و تضییع حقوق
مردم ،رانتخواری و انحطاط اخالق فردی و اجتماعی را در پی دارد .از این رو پیشگیری و
رفع مفاسد مالی در جامعه همواره مورد نظر شارع مقدس بوده و آیات فراوانی در این زمینه
فرود آمده است .رسول خدا aو امامان معصوم bنیز توصیههایی چند داشتهاند .مجموعه
حاضر برخی از مفاسد اقتصادی ،عوامل وآثار آن را با استناد به منابع قرآنی و روایی و بهروش
توصیفی ،معرفی و تبیین کرده اســت .از نتایج حاصل از این پژوهش آن است که دخالت
حکومتها در مسائل اقتصادی در باب مصلحت و اقتضای جامعه اسالمی مجاز شمرده شده
و فقیهان اتفاق نظر دارند که ولی امر مسلمین در منطقه مباحات شریعت میتواند با وضع
قوانین ،مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد .پس حكومت اسالمي تنها
وظيفه نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي كه از سوی بخش خصوصي انجام ميپذيرد را ندارد
بلکه در بسياري از موارد داراي حق دخالت مستقيم و وضع قوانین است.

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانمطالبی

نام اثر :

شیوههای جذب جوانان به دین

مدرسه علميه :
گرايش علمي :
رتبه :

سوم

کوثر
علومانسانی(مرتبطباحوزهدین)(پایاننامه)
کداثر :

14255

چکيده

«جوانان» از مهمترین و کاراترین اعضای جامعه هستند که صالح و فساد آنان موجب تر ّقی
یا انحطاط جامعه خواهد بود .به باور ما دینداری جوانان موجب صالح و ســعادتمندی آنان
و جامعه میشــود و دوری از باورهای دینی و فضایل اخالقی ،ایشان را به کجراهه سقوط
خواهد کشــاند .جذب جوانان به دین باوری و کســب فضایل ،شیوههایی دارد که در این
پژوهش ضمن دو مبحث نظری و عملی به روشــی توصیفی تبیین گردیده است .عناوین
فصول این پژوهش عبارتند از :کلیات تحقیق؛ تعریف جوان و مهمترین ویژگی های دوران
جوانی از نظر اسالم و شیوههای جذب جوانان به دین .در بخش نتیجه گیری نیز آمده است:
تربیت دینی جوان نیازمند شناخت او در ابعاد مختلف زیستی ،روانی و اقتصادی و در رأس
آنها گرایشهای دینی اوست .چرا که رشد اعتقادات و میزان پایبندی های افراد به دین در
سن جوانی اتفاق می افتد .زیرا هنوز فطرت دینگرای او بیدار و توانمند است .با این همه
ممکن است او دچار لغزشهایی در زندگی شود که دلیل آن میتواند ناشی از ضعف عقیدتی،
نقش معاشران  ،ســرخوردگی از مذهبیون و  ...باشد .از این رو از وظایف مربیان آن است
که جوانان را در همه مراحل زندگی همراهی کنند تا آنان در سایه مذهب و احکام اسالمی
پرورش یابند .همچنین شیوههای مختلفی برای جذب جوانان به سوی دین وجود دارد که
بهترین این شیوهها به دو دسته تقسیم می شود -1 :شیوههای عملی مانند :اظهار محبت
به آنان ،پاسخ گویی به شبهات دینی و نهادینه کردن دین در خانواده؛  -2شیوههای نظری
توجه آنها به استعدادهای نهفته خود.
مانند :خودشناسی جوانان و ّ

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

خانم کیایی

نام اثر :

غیرت از دیدگاه آیات و روایات

مدرسه علميه :

کوثریه

گرايش علمي :

اخالقوتربیت(پایاننامه)

رتبه :

سوم

چکيده

90

کداثر :

14606

«غیرت» همچون عصبیت وحمیت از شریفترین فضائل اخالقی به شمار میرود که در
آیات و روایات متعددی به آن پرداخته شده است .مفهوم غیرت در مسائل خانوادگی ،دینی و
ملّی مصادیقی روشن دارد .خاستگاه حقیقی این صفت در انسان ،فطرت ،ایمان و شجاعت
است .انسان فطرت ًا به گونه ای آفریده شده که از امور مورد احترامش همچون زن ،فرزند،
مقام ،ثروت و امثال آن محافظت میکند .البته این دفاع در موارد حق ،پســندیده است و
زمانی نکوهیده مینماید .غیرت ورزی بیجا و افراطی به سوء ظن و بد گمانی منجر میگردد
و تفریط در آن موجب سست شدن نظام خانواده و در نهایت بروز ناامنی در جامعه میشود.
حفظ حیا و عفّت و سالمت جنسی فرد ،صیانت از نهاد خانواده و سالمت معنوی جامعه از
آثار غیرت فردی و اجتماعی است و از دست رفتن وطن و ناموس اجتماع و رهایی خانواده از
قیود اخالقی از نتایج بی غیرتی محسوب میگردد .در بخشی از نتایج تحقیق که به روشی
توصیفی انجام گرفته آمده است :در نظام آ فرينش غيرت جايگاه ويژه اي دارد ،وجود اين
حالت يک ارزش انساني است که از اراده اخالقي اش سر چشمه ميگيرد و به هر نسبت
که آدمي در گرداب خواسته هاي شهواني و حيواني فرو رود و از عفاف وتقوا و طهارت دور
شود ،اين حالت رنگ ميبازد و به جايي ميرسد که اين احساس در او ميميرد و بي تفاوت
و بي غيرت ميگردد .غيرت ملّي آميخته اي از غيرت ديني و ناموســي است که احساس
مسئوليت در برابر تماميت ارضي کشور و دلسوزي و حمايت از مسلمانان و ع ّزت و شرف
آنان را در بر ميگيرد .افراط و تفريط ،غيرت را از مســير الهي آن باز ميدارد و باعث سوء
ظن ويا بي غيرتي ميگردد.
چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانمصادقی گهر

نام اثر :

بررسیآراءفقهیدرزمینهمشروطیتصحتعباداتبهوالیت

مدرسه علميه :

الغدیر

گرايش علمي :

فقه و حقوق اسالمی (پایان نامه)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

9584

چکيده

پژوهش حاضر به روش توصیفی ،دیدگاه فقهای بنام شــیعه را درباره رابطه میان صحت
عبادات و پذیرش والیت جمع آوری کرده و از رهگذر آن به بحث و بررسی دالیل پرداخته
است .کاربرد والیت در فقه ،کالم و عرفان از گستره وسیعی برخوردار است و به گونههای
متعدد تکوینی و تشریعی ،بالذات و بالعرض ،الهی و شیطانی و ...تقسیم میگردد .آرای فقها
در این باب نیز گوناگون اســت .برخی از آنان هیچگونه رابطه ای را نپذیرفتهاند و ع ّدهاي
والیت را مساوق اسالم خواندهاند و معتقدند قبولی عبادات سایر فرق جز نواصب و غالت و
خوارج ،به عدالت و فضل خداوند وابسته است .همه گروهها برای اثبات نظر خود به نصوص
آیات و روایات و عقل اســتناد کردهاند .این تحقیق در سه فصل با عناوین بررسی مفهوم
والیت ،ادله مخالفان صحت عبادات اهلســ ّنت ،ادله موافقان صحت عبادات اهلس ّنت،
تنظیم گردیده است .در فصل نخست بهمنظور معرفی والیت ،تعریفی از لغت و اصطالح آن
در سه علم فقه ،عرفان و کالم بیان شده و در ادامه تقسیم بندی های مختلفی از آن ارائه
گردیده است .در فصل دوم نظرات برخی از مجتهدین و فقهایی که موافق صحت اعمال
اهلس ّنت نبوده اند ،مورد بررسی قرار گرفته است .و عبادات اهلس ّنت را هم از طریق نسبت
دادن عناوینی چون کفر و نصب به ایشان و هم از طریق رد دالیلی که بر صحت طاعات
آنان داللت دارد ،از درجه اعتبار ساقط کرده است .و در فصل سوم آرای فقهایی که نظری
مثبت نسبت به صحت عبادات اهلس ّنت دارند ،بیان شده و ادلهای چون ،اصالت طهارت و
سیره عملی فقها مورد استناد قرار گرفته است.

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

خانمنقدیپری

نام اثر :

عللانحرافجنسیدر جوانان

مدرسه علميه :

الزهرا  -hری

گرايش علمي :

اخالقوتربیت(پایاننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

92

کداثر :

58781

از معضالتی که در جوامع بشری کم و بیش وجود دارد پدیده انحرافات جنسی در نسل
جوان است .انحراف جنسی به رفتارهای جنسی مغایر با معیارهای مورد قبول جامعه ،قانون
و شرع گفته میشود .گر چه غریزه جنسی یک خواسته و نیاز طبیعی بشر و جزیی از سرشت
و نیاز روانی اوســت اما روش صحیح و عقالنی آن اســت که از مسیر طبیعی و با تکیه بر
آموزههای وحیانی و کالم معصومان  Aبرآورده و ارضا شود .البته روانشناسان در خصوص
تعریف انحرافات جنسی و راه حل آنها دیدگاههایی دارند که بعض ًا با نظر اسالم مغایر بوده
و از غنای الزم برخوردار نیستند .در این پژوهش به روش توصیفی ،علل انحرافات جنسی
در سه حیطه فردی ،خانوادگی واجتماعی و نیز ضررهای جسمی ،روحی ،روانی و اخالقی
آن مورد بررسی قرارگرفته است .سپس راهکارهایی برگرفته از آموزههای وحیانی و کالم
اهلبیت bبرای مقابله با انحرافات جنســی و پیشگیری ازآن ارائه شدهاند .عناوین مهم
این پژوهش عبارتند از مباحث پيشــنياز پيرامون مسائل جنسي ،بررسي زمينه ها و عوامل
انحرافات جنســي و راههاي پيشگيري از انحرافات جنسي .در بخشی از نتایج این تحقیق
آمده است :ايجاد خانواده سالم بر اساس توصيههاي اسالم و تربيت جنسي صحيح كودك
توســط خانواده ،مهمترين نقش را در پيشگيري دارد.جامعه و افراد آن نيز در پيشگيري از
انحرافات جنسي جوانان نقش بهسزايي دارند .آگاهي بخشي به والدين و جوانان در مسائل
جنسي و آشنا كردن آنها با پيامدها و مضرات آن ،رعايت حجاب و عفاف در محيط جامعه
و تأثير آن در بهداشت رواني افراد و اجتماع و پر كردن اوقات فراغت جوانان از جمله راههاي
مقابله با انحرافات جنسي است.
چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانمنادری

نام اثر :

راهکارهای گسترشعفافدرجامعه

مدرسه علميه :

امام خمینی - eرباط کریم

گرايش علمي :

اخالقوتربیت(پایاننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

14889

چکيده

«عفاف» حالتی نفسانی است که با اجتناب از تن دادن به خواهشها و تمایالت فطری
و خارج نشــدن از حد اعتدال حاصل میشود وعفیف کسی است که بتواند در حد اعتدال،
شهوات و غرایز خود را تحت کنترل درآورد .عفاف یکی از اساسیترین تعالیم اخالقی اسالم
به شمار میرود و مسلمانان وظیفه دارند با رعایت موازین آن ،حریم زن و مرد را پاس داشته
و خود را از انحرافات اخالقی و اجتماعی حفظ کنند .این امر بر اســتحکام نهاد خانواده و
کاهش آمار طالق تأثیر خواهد گذاشــت وسالمت جامعه اسالمی و آرامش روانی افراد را
تضمین خواهد کرد .این تحقیق با جمعآوری اطالعات از منابع روایی ،تفســیری ،اخالقی
و  ...نگرشی نو به راهکارهای گسترش عفاف در جامعه داشته و آن را به روش توصیفی و
نظری بررسی کرده است .پژوهش حاضر طی سه فصل کلیات ،راهکارهای گسترش عفاف
و پیامدهای آن تنظیم گردیده است .در بخشی از نتیجه این پژوهش آمده است:
اهمیت عفاف به عنوان یکی از اساسیترین قوانین الهی بر هیچ ّ
متفکری پوشیده نیست
و اسالم با طرح آن ،تدابیری اساسی در حوزه خانواده و اجتماع اندیشیده است .امروزه بايد
برای گسترش عفاف در جامعه جهت ایجاد امنیت اجتماعی اموري از جمله امربه معروف و
نهی از منکر ،تقویت باورهای دینی و معرفي الگوی مناسب به فرزندان ،تربیت صحیح آنان
و  ...را به كاربست .بنابراین برای داشتن جامعهای سالم همه باید پاسدار عفاف باشند .یعنی
از یک ســو زنان جامعه اسالمی باید از خودنمایی ،خودآرایی و دلربایی در محیط بیرون از
خانه پرهیز کنند و از سوي ديگر مردان جامعه نیز از چشمچرانی و هوسرانی اجتناب ورزند.

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير
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نام محقق:

خانمفرجی

نام اثر :

بررسی حق حضانت در فقه امامیه و قانون ایران

مدرسه علميه  :مشکات
گرايش علمي :

فقه و حقوق اسالمی (پایان نامه)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده

94

کداثر :

9705

حضانت نوعی والیت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست.
این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار میرود .موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق
خانواده اســت و با وجود مطالعات گسترده فقها و حقوقدانان ،هنوز مسائلی از آن ناشناخته
مانده است .بر این اساس ،در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهل س ّنت
و قانون مدنی ایران طی ســه بخش شامل مباحثی چون مفهوم شناسی ،فلسفه حضانت،
تربیت کودک ،شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است .اهم
عناوین این پژوهش عبارتند از :کلیات شــامل مفهوم شناسی حق ،والیت و حضانت در
لغت و اصطالح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت ،شرایط
و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکاالت در قوانین
مربوط به حضانت.
در بخشی از نتیجه آمده اســت :حضانت به معنای واليت بر طفل و مجنون به جهت
تربيت ،نگهداري و هر كاري اســت كه به مصلحت او باشــد زیرا فلسفه و هدف اصلی از
حضانت ،نگهداشــت مصلحت کودک است .حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به
پدر هم حق اســت و هم تکلیف .یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر
نمیتواند .حضانت با والیت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک اســت اما
والیت ،مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوســت .هر چند رابطهای مســتقیم بین آنها
برقرار است بدین صورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی
حضانت ،تأثیر میگذارد.
چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانماسکندرینصرتآباد

نام اثر :

علل دین گریزی جوانان دراسالم

مدرسه علميه  :باقرالعلوم- Aشهرقدس
گرايش علمي :

علومانسانی(مرتبطباحوزهدین)(پایاننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

16071

چکيده

گر چه انســان فطرت ًا خداجوســت و به دین گرایش دارد ،ولی همواره افرادی در جامعه
هستند که از دین گریزانند .دین گریزی به قشر خاص و یا سن خاصی از افراد جامعه محدود
نمیشود .اما به دالیلی این امر در جوانان نمود بیشتری دارد از این رو در تحقیق پیش رو
علل و عوامل آن نظیر عدم تربیت صحیح خانواده ،ضعف مبلغان دینی ،فقر ،تأثیر محیط،
دوستان و همساالن مورد بررسی قرارگرفته است .البته راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه
شدهاند .در بخشی از نتیجه این پژوهش میخوانیم:
دوره جوانی بهترین و با نشاطترین دوره زندگی هر انسانی است که در دین مبین اسالم
به این دوران ،ارزش و اهمیت زیادی داده شــده و ا ّولیاء گرامی اســام همواره از جوانان
حمایت کرده و پیروان جوان خود را به اســتفاده از آن دوران ارزشمند تشویق میکردهاند.
آیین اسالم که در نظر دارد جامعه بشری را به راه رستگاری هدایت کند تمایل به مذهب
را در ســن دوازده ســالگی برای جوانان قرار داده است تا در این سن که آغاز فعالیت بلوغ
است به صورت فطری به سمت پاکیها گرایش پیدا کنند .بنابراین مربیانی که قصد دارند
جوانان را به شایســتگی تربیت کنند ،باید از آیین خلقت پیروی کرده و برنامههای تربیتی
ن هماهنگ سازند .همچنین این دوره مهم از زندگی ،دارای
خود را با خواسته های فطری آ 
توجه به آنها میتواند مســیر هدایت این نسل را به سوی دین و
ویژگیهایی اســت که ّ
ارزشهای دینی برای هر صاحب نظری روشــن کنــد .در این زمینه راهکارهای نظری و
عملی مانند شناخت جوان ،خودشناسی ،بیان اهداف دین و نقش آن در زندگی و رفتارشناسی
جوان ،دین گرایی خانواده وجود دارد.
چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

95

نام محقق:
نام اثر :

خانماسفندیار دوالبی
ّ
عزت نفس از دیدگاه امام سجادA

مدرسه علميه  :الغدیر
گرايش علمي :

اخالقوتربیت(پایاننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

4688

چکيده

96

«ع ّزت نفس» ،یکی از پایههای اساسی شخصیت انسان و عامل کسب افتخار و سربلندی
و مایه آزادگی اوست .ع ّزت مندان هرگز به ذلّت و بندگی در برابر ديگران تن درنمیدهند و
سرمایه شرافت و آزادگی خویش را با هیچ قیمتی معامله نمیکنند .ع ّزت نفس محرک آدمی
در اجرای برنامههای اخالقی است .ع ّزت در معنای خود متضمن شدت و صالبت است و
گاهی پســندیده و زمانی ناپسند مینماید .کسب ع ّزت نیازمند عواملی نظیر ایمان و عمل
صالح ،تمسک به قرآنکريم ،پذیرش والیت اهلبیت ، bصبر و صداقت است و موانع آن
عبارتاند از گناه ،فقر،دروغگویی ،تکبر ،دورویی و دنیا دوستی .ع ّزت تام و حقیقی از آن حق
تعالی است و هر که طالب ع ّزت است باید آنرا در پیشگاه خداوند متعال بجوید .بخشی از
نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از :اسالم مكتب ع ّزت و سربلندى است و خوارى
و ذلّت به ساحت مقدس اين مكتب راه نخواهد داشت.
از نظر اسالم ،انسان در سايه اتّصال به خداوند از همه اسارتها و تعلّقها رهايى مىيابد.
در حقیقت با ع ّزت زندگى كردن و از خفّت و خوارى دورى گزيدن خواسته هر فرد با ایمان
از خداوند متعال است كه واقع ًا تأمين كننده واالترين كرامتها برای يك فرد است .در کالم
نورانی خداوند و ســخنان گوهر بار امام سجاد Aع ّزت نفس از اهمیت واالیی برخوردار
اســت .برخی از سؤاالت این پژوهش عبارتند از :مفهوم ع ّزت و ّذلت از دیدگاه قرآنکریم
چیست؟ حقیقت ع ّزت کدام است؟ صاحبان ع ّزت چه کسانی هستند؟ عوامل مؤثر در ع ّزت
و ذلّت انسان از دیدگاه قرآنکریم کدامند؟

چکيده آثار خواهران برگزيده و شايسته تقدير

نام محقق:

خانمعالیی

نام اثر :

ّ
تبری و آثار آن از منظر قرآنکریم و روایات

مدرسه علميه :

فاطمیه Bچیذر

گرايش علمي :

کالم(پایاننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

کداثر :

16668

چکيده

«تبري» ،یکی از واجبات شرعی و فروع دین است که همیشه با تولّي ذکر میشود و به
ّ
معنی اعالم بیزاری از دشمنان خدا ،انبیا و اولیای او خصوص ًا نبی مکرم اسالم  aوامامان
معصومbاست .ولی گاه بهدلیل اوضاع سخت سیاسی و حفظ مصالح مسلمانان میتوان آن
تبري نقش مستقیمی در اعمال و رفتار انسان و رسیدن وی به کمال
را کتمان کرد .تولّي و ّ
دارد و تمامی امور دنیوی ،اخروی و اخالقی را شــامل میشود .نکته دیگر این که هیچگاه
نمیتوان محبت دو فرد یا گروه مخالف را جمع کرد و دوستی خدا و پیامبران با عالقه به
تبري بیان شده
دشمنان ایشان ناممکن است.در قرآنکریم و اهلبیت  bمصادیقی برای ّ
است که از جمله میتوان به منحرفان اعتقادی ،مشرکان ،کفار ،ظالمان و طاغوت اشاره کرد.
پیشگیری از انحراف و کفر مسلمانان ،حفظ وحدت ،هویت و ارزشهای اخالقی ،قبولی
اعمال و آمرزش گناهان ازآثار تبري به شمار ميروند .از نتایج این پژوهش می توان به این
تبري از کسانی واجب است که ویژگیهای آنان چون کفر ،شرک و
نکته اشــاره کرد که ّ
تبري
ظلم و ...در قرآنکریم و احادیث معصومان bآمده است .مسلمانان در سایه عمل به ّ
میتوانند خود و جامعه اســامی را از انحراف ،گسســتگی ،ضعف ،نابودی ،از دست رفتن
هویت و ارزشها و شراکت در باطل حفظ کنند و به شناخت حقیقی خدا و قبولی اعمال و
صدق و قبولی محبت خدا ،انبیا و معصومین bدست یابند .همچنین در سایه عمل به این
تبري ،حقیقت ايمان و جزء آن
واجب الهی است که ایمان پذیرفته و محقق میشود ،چرا که ّ
است و سبب حفظ مرزهای ایمان وکمال آن خواهد شد.
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نام محقق:
نام اثر :

نقش ّنواب و علما در تداوم مکتب تشيع

مدرسه علميه :

الغدير

گرايش علمي :

پژوهشهايمرتبطبامهدويت(پاياننامه)

رتبه  :شايسته تقدير

چکيده
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خانمخواجوي

کداثر :

5802

عصر غیبت صغری ،دورانی حیاتی برای شــیعه و تاریخ اســام بهشمار میرود که با
شهادت امام حسن عسکری Aو غیبت امام مهدی fآغاز گردید و تا سال 329ق ادامه
یافت .در این محدوده زمانی عثمان بن سعید عمری ،محمد بن عثمان ،حسین بن روح و
علی بن محمد سمری به نیابت از آن حضرت ،امور مربوط به شیعیان را سامان داده و زمینه
ارتباط مکتوب یا حضوری آنان با امام Aرا فراهم میآوردند.
این تحقیق به روش توصیفی نقش نائبان خاص امام Aو علما در تداوم تشیع در عصر
غیبت صغری را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن اشاره به زندگی نامه آنان ،مباحثی را
نظیر انواع غیبت ،غیر منتظره نبودن موضوع غیبت و فعالیتهای مستمر ائمه برای آشنایی
مردم با مسئله غیبت و ...طرح کرده است .نتایج حاصل از این تحقیق آن است که نایبان
خاص و علما به درستی توانستند شیعیان را از تش ّتت و چند دستگی خارج کرده و به آنان
انسجام بخشند .همچنین احادیث و متون روایی شیعه را جمع آوری و حفظ کردند.
اين رســاله در پايان به اين نتيجه رسيد كه نايبان خاص حضرت مهدي  fبا اجراي
صحيح وظيفه نيابت خاصه توانستند شيعيان اماميه را از تشتت و چند دستگي خارج نموده و
انسجام آنها را حفظ نمايد كه علماي ديني نيز در اين راه كمك حال آنها بوده اند .و از ديگر
خدمات علما مد ّون نمودن و جمع آوري احاديث شــيعه است كه در آن زمان شروع شد و
بهعنوان سرمايههاي علمي جهان شيعه به حساب ميرود كه از جمله آنها كتاب گرانقدر
كافي ميباشد.
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سخـن
برگزيدگان

نحوه ارزيابي آثار طالب جوان در سومين دوره از جشنواره استاني ّ
علمه
حلي wبا رشد کيفي چشمگيري همراه بود .نقد عالمانه ،نمايانگر نقاط ق ّوت
و ضعف يک اثر علمي و تضمين کننده اعتبار علمي آن خواهد بود؛ چنانچه
در ارزیابی و نقادی آثــار از هر گونه جانبداری و پیش داوری غیرمنصفانه
پرهیز شود و نقاط ضعف و ق ّوت آنها با تکیه بر معیارهای علمی و کاربردی
به محقق ارائه گردد ،روند بالندگی وتوســعه دانش سرعت بیشتری خواهد
گرفت.
جشنواره ّ
علمه حلّی wاستان تهران کوشیده است تا با فراهم آوردن
زمینه های مناسب ،آثار پژوهندگان جوان را مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار
دهد .در ادامه نظرات برگزيدگان و برخي از اساتيد جشنواره را درباره فرايند
کيفي و کمي جشنواره مشاهده خواهيد نمود.

سخـن

آقاي محسن امیدوار
شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

پژوهش  ،رسالت دانش آموختگان حوزوي
پژوهــش و کنــکاش علمی ،رســالتی اســت که بــر دوش دانش آموختــگان مکتب
امام صادق  Aگذاشــته شده و زیبنده عنوان طلبه است .یادگیری علوم آلی حوزوی بدون
پژوهش بیفایده است و طلبه نخواهد توانست به گونه ای روشمند به پرسشها و مسائل روز
پاسخ دهد و نقشی در تولید علم نخواهد داشت .از اینرو در کنار منابع ناب دین یعنی قرآنکريم
و احادیث معصومین Aو تراث ارزشــمند فقهی ،کالمی و معرفتی شیعه که منابعی غنی و
گسترده برای پژوهش به شمار می روند امکان پاسخگویی به هر پرسش جدید برای محقّق
مدرسه امام صادق Aفراهم است؛ اما موانعی نیز در این زمینه وجود دارند که از جمله میتوان
بــه نبود روحیه تحقیق در برخی از ّ
طلب ،عدم تعریف خروجیهای مفید ،نبود نظارت کافی
اساتید بر فعالیتهای پژوهشی ّ
طلب و فقدان موضوعات مناسب و جزئی برای پژوهش اشاره
کرد .در پایان از دستاندرکاران جشنواره کمال تشکر و قدردانی را دارم.

سخـن

آقاي جواد خداپرست

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

نويسندگي و سخنراني ضرورت طلبگي
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طلبه ضمن اينکه باید سخنران خوبی باشد باید بتواند خوب بنویسد .در این میان تشویق و
ترغیب ّ
طلب جوان به مقاله نویسی ،حمایت از آنان و نیز برگزاری دوره های آموزشی میتواند
در توسعه فرهنگ نویسندگی در حوزهها مؤثر باشد .در حال حاضر فعالیتهای پژوهشی مدرسه
خوب ارزیابی میشوند و امید است در آینده سطح تالشها ارتقا یابد.
فراخوان جشنواره از طريق بنرهاي تبليغاتي و ارسال پيامک ،روشي نوين و پسنديده است
که بايد هم از لحاظ کيفيت و هم از جهت کميت ،متنوع شده و گسترش يابد.
در پايان از همه کســاني که براي پيشــرفت علمي ّ
طلب تالش ميکنند و نيز دبيرخانه
جشنواره تشکر ميکنم .
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سخـن

ارائه موضوع جهت تسهيل امر پژوهش
اطالعرســاني در خصوص برگزاري جشــنواره ّ
علمه حلي  wچه در بدو امر و چه در
ادامه متأسفانه ضعيف بود .پیشنهاد میکنم ا ّوال اطالعرسانی بیشتری در خصوص برنامههای
جشنواره صورت گیرد؛ ثانیاً با ارائه موضوعات مختلف و جديد به ّ
طلب ،فعالیت پژوهشی آنان
تسهیل شده و بدینوسیله سرگردانی ّ
طلب در انتخاب موضوع کاهش یابد.
همچنین در داوری آثار از اساتيد برجسته و داناي به امر پژوهش استفاده شود و با تعیین
جوایــز ارزندهتر و چاپ آثار برگزیده ،انگیزه ّ
طلب برای گرایش به امر تحقیق افزایش یابد.
همچنین باید پژوهش در حوزه اجباری شود تا ّ
طلب به هر شکل ممکن در امر پژوهش وارد
گردند.

آقايحسینزحمتکش سخـن
شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

لزوم بهره مندي نفرات برتر از مزاياي نخبگي
جشــنواره سوم از جهت رشــد ک ّمی وکیفی آثار ارسالی و نیز ارزیابی دقیقتر آنها بسیار
مطلوب بود ،گرچه تا رسیدن به نقطه آرمانی راه طوالنی در پیش دارد .در این زمینه پیشنهاد
میشود جشنواره در دو رده سنی جوانان (زیر سی سال) و بزرگساالن (باالی سی سال) برگزار
گردد ،برگزیدگان بهعنوان نخبگان حوزوی قلمداد شوند و از مزایای نخبگی برخوردارگردند.
به هر حال جشــنواره ّ
علمه حلی  wفرصت مغتنمی اســت که میتوان در سایه آن ،روند
پژوهشمحوری حوزه را تسریع بخشید و آنرا با نیازها و مقتضیات جهانی هماهنگ ساخت.
در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره ذکر این نکته ضروری است که جشنواره هنوز
از زمانبندی یکنواختی برخوردار نیست وتاریخ آغاز و فرجام آن در هر سال تغییر ميکند.
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سخـن

آقاي حسين سياح

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

توجه مدارس به نفرات برتر
ضرورت ّ
برنامههای جشنواره در مجموع خوب است ولي پیشنهاد میکنم سطح مدیریت جشنواره
تخصصي تر شوند .همچنين زمان برگزاري جشنواره
و داوری آثار ارتقا یابد و داوريها كمی ّ
با فعاليتهاي درســي ّ
طلب هماهنگ باشد .معاونت پژوهش مدارس نیز همچون معاونت
آموزش باید برای ّ
طلب محقق امتیازاتی را در نظر بگیرد.
متاســفانه برخی از مدارسّ ،
طلب پژوهشگر خود را که بارها رتبه آورده اند ارج نمی نهند
و اهمیتی به برگزیدگی آنان نمی دهند .همچنین الزم اســت براي پژوهشگران حوزه ،كار
پژوهشي فراهم شود وآنان در پژوهشگاههايي به امور پژوهشي مشغول گردند و مورد حمايت
قرار گیرند .در غیر اینصورت ،پژوهش به فرجام نيكويي نخواهد رسيد.

سخـن

محمدکربالییجعفر
آقاي ّ
شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

لزوم ارتباط با مؤسسات و نهاد هاي فرهنگي
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علميه و تبیین ضرورت های نگارش بــرای ّ
طلب ،برگزاری
حضور اســاتید در مدارس ّ
دورههای آموزش روش تحقیق و معرفی موضوعات جدید فقهی ،اصولی و کالمی در جهت
تقویت جشنواره مؤثر هستند.
علميه با مؤسسات و نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و
ارتباط دبيرخانه جشــنواره يا مدارس ّ
دانشگاهی نیز هدفمندی پژوهش ها را در پی خواهد داشت و پژوهشگر حوزوي را با فضاي
تحقيقاتي در سطح جامعه بيش از پيش آشنا کرده و فرصتهاي جديدي را در عرصه پژوهش
براي وي فراهم خواهد آورد .ايجاد فضای نقد مقاالت از ســوی اساتید و سایر ّ
طلب هم از
جمله مواردی است که می تواند سطح علمی آثار را ارتقا بخشد.
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آقاي مهدی امیری سخـن

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

توجه بيشتر به تحقيقات کالسي
ّ
علميه بهعنوان مهد تمدن اسالمی باید پیشتاز عرصه پژوهش و تولید علم بهویژه
حوزههاي ّ
در حوزه علوم انسانی -اسالمی همچون اقتصاد ،مدیریت ،حقوق ،روانشناسی و  ...باشند که
بهش ّدت مورد نیاز جامعه ماست و جشنواره ّ
علمه حلی  wمحمل مناسبی است که می تواند
ّ
طلب را برای رسیدن به این اهداف راهنمایی کرده و با اجرای برنامههایی ،انگیزه الزم را در
آنان به وجود آورد .چرا که پژوهش و تولید علم به موازات امور تحصیل و تبلیغ ضرورت دارند.
توجه
پیشنهاد می شود مسئوالن جشنواره بحث تحقیقات کالسی در مدارس را بیشتر مورد ّ
قرار دهند تا ّ
طلب بتوانند از موضوعات کوچکتر و آسانتر شروع کرده و از استعداد های خود
بهره گیرند .جشــنواره ّ
علمه حلی  wطی چند دوره گذشته تا حدودی چرخ پژوهش را در
علميه به حرکت در آورده است و انشاءاهلل در آینده نیز توفیق بیشتری خواهد یافت.
مدارس ّ

آقاي يوسف اصغری سخـن

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

ضرورت شناسایی نخبگان و تربیت آنان
نویسندگی دارای ارزش فراوانی است .چرا که به فرموده امام صادق Aاگر نوشتن نبود
علوم ،مندرس میگردید و آداب از میان میرفت .جشنواره ّ
علمه حلی  wفرصت مغتنمی
برای ّ
طلب علوم دینی بهشــمار میرود و آنان میتوانند همانند علمای پیشین وارد عرصه
تألیف و تحقیق شوند.
البته برای رسیدن به این مهم الزم است دبیرخانهّ ،
علميه
طلب نخبه را در سراسر مدارس ّ
تخصص پژوهش و تحقیق طراحی
تهران شناســایی و برای آنها دورههای مختلف و فوق ّ
کرده و به اجرا درآورد تا آنان با متد علمی جدید به تحقیق بپردازند و شمار پژوهشگران حوزوی
در هر سال افزایش یابد .انتظار این است که کارنامه نهایی در اختیار شرکتکنندگان قرار گیرد
و دالیل رد یا قبول اثر ،به صاحبان آن اعالم گردد تا بتوانند به رفع اشکاالت خود بپردازند.
يادداشت برگزيدگان و شايستگان تقدير
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سخـن

خانم يامی

برگزيده سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

لزوم تامين امکانات پژوهشي در مدارس
علميه مربوط به سيستم آموزشي و درسي است که هنوز
ضعف اصلي پژوهش در حوزههاي ّ
برنامهاي ج ّدي براي پژوهش ّ
طلب تعريف نشده است همچنین كمبود امكانات تحقيقاتي
نظیر رايانه و اينترنت و نیز عدم آشنایی ّ
طلب با نحوه استفاده از آنها ،از دالیل مهم دوری
ّ
طلب از مباحث پژوهشی است كه مسئوالن حوزه بايد چارهای برای آن بیندیشند .پیشنهاد
میکنم جشنواره شرايط ويژهای در خصوص شيوه گذراندن درسها و شركت در امتحانهاي
ارتقايي و  ...براي پژوهشگران قائل شود .پشتيباني ما ّدي نيز در اين زمينه بسيار مهم است.
نکته پایانی اینکه راهنمايي اســاتید بسيار مؤثر است بهويژه اگر اساتيد راهنما فرصت قابل
توجهي را در اختيار پژوهشگران قرار دهند و نظارت بيشتري بر فعاليت آنان داشته باشند آثار
ّ
کاملتري عرضه خواهد شد.

سخـن

خانم شعبانی

برگزيده سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

تشکيل کانون پژوهشگران حوزوي
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امروزه قلمزدن ّ
طلب از اهمیت بسزایی برخوردار است ،چرا که جامع ه ما نیازمند تولید علم
و نظریهپردازی است و شکوفایی و بالندگي جامعه به این امر بستگی دارد.
برنامههای تبلیغی و آموزشی جشنواره سوم ّ
علمه حلي  ،wبسیار گستردهتر و با سرعت
عمل بهتری نسبت به سالهای قبل برگزار گردید و از روند رو ب ه رشد و مناسبی برخوردار
بود.
انتظار این اســت که به کیفیت و محتواي آثار امتیاز بیشتری تعلق گیرد وآثار برگزیده به
صورت کتابی مستقل منتشر گردد .همچنین پیشنهاد می شود کانون ّ
طلب اهل قلم تشکیل
شده و از همه پژوهشگران عالقهمند و برگزیده برای عضویت در آن دعوت به عمل آید تا
ضمن فراهم آمدن زمینه بیشتر برای فعالیتهای علمی آنان ،مورد حمایت علمی ،معنوی و
مالی بیشتری قرار گیرند.
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خانم کیایی

برگزيده سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

سخـن

نقش کارنامه نهايي در رشد آثار پژوهشي
پیشنهاد میکنم نحوه ارزیابی آثار و کارنامه نهايي آنها برای نویسندگان ارسال شود تا
ّ
طلب بتوانند با دقت بیشتری به تدوین اثر خود در سالهاي آينده پرداخته و از این طریق در
تقویت برنامههای جشنواره بکوشند.
همچنیــن بهجای چاپ چکیده آثار برتر ،اصل آنها در قالب کتاب منتشــر گردد ،اخبار
جشنواره و نتایج آن هم از طریق صدا و سیما اطالع رسانی شود ،منابع اصلی در اختیار ّ
طلب
پژوهشــگر قرار گیرد تا بر غنای اثر آنان افزوده شود ،قوانین مربوط به پایان نویسی نیز باید
تغییر کند و اصل پژوهش محوری در تدوین پایان نامهها لحاظ گردد .استادان حوزه هم بیش
از گذشته در زمینه هدایت ّ
طلب در مسئله پایان نامه نویسی اهتمام بيشتر و ج ّديتري داشته
باشند و نظارت بيشتري بر فعاليت پژوهشي آنان داشته باشند.

محمد
خانم پور
ّ

برگزيده سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

سخـن

تالش مستمر ،رمز مهارت افزايي
به نظر میرســد اگر دبیرخانه در طول سال فعال باشد قطعا میتواند توفیقات خود را دو
چندان کند .همچنین چنانچه کارگروهی متشکل از اساتید و پژوهشگران نخبه حوزوی به
عنوان اتاق فکر جشــنواره ،فعالیت کرده و ّ
طلب و اســاتید را به امر پژوهش تشویق کنند
جشنواره برآیند مناسب تر و عملکرد شایسته تری خواهد داشت.
به طور قطع ّ
طلب نیز هر قدر تالش مستمر و بیشتری در امر پژوهش داشته باشند مهارت
آنان افزاش خواهد يافت و میتوانند در زمینهها و موضوعات مهم ومؤثر علمی و پژوهشی آثار
بهتری را ارائه کنند.
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سخـن

خانم کلباسی
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ضرورت پژوهش کاربردي در حوزه قرآن و روايات
انجام کارهای پژوهشــی بهویژه در موضوعات کاربردی مربوط به مضامین قرآنکريم و
روایات ،بســیار ضروری و از نیازهای امروز جامعه به شمار میرود .در این زمینه آموزشهایی
که اساتید در اختیار ّ
طلب میگذارند و نیز حمایت بی دریغ معاونتهای پژوهش در مدارس،
موجب جوشش بیشتر ّ
طلب خواهد بود.
انتظار این اســت که با برنامهریزی بهتر بر کیفیت فعالیتهای جشــنواره افزوده شود .در
این دوره از جشنواره ،اطالع رسانی به موقع و مناسب صورت نگرفت و هماهنگی الزم میان
اعضای دبیرخانه وجود نداشت .پیشنهاد میکنم محدودیت سنی لغو گردد تا پژوهشگرانی که
آثار ارزشمندی دارند ولی سن آنان بیشتر از سی سال است بتوانند در جشنواره شرکت کنند.

سخـن

خانم بیجارچیان

برگزيده سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

تداوم جشنواره عامل افزايش انگيزه پژوهشي

106

گرچــه ســطح مشــارکت حوزههــا در ایــن دوره کاهــش پیــدا کردهبــود ولــی
تداوم برگزاري جشنواره ،انگیزه ّ
طلب برای پژوهش را افزایش داده است .پیشنهاد میکنم
مسئوالن جشنواره در مدارس حضور یابند تا ّ
طلب و معاونتهای پژوهش از نزدیک با آنان
آشنا شده و انگیزه بیشتری نسبت به فعالیتهای پژوهشی و ارائه پژوهشهای قویتر پیدا
کنند.
استادان راهنمای آثار برتر معرفی و تقدیر شوند ،زمان ارسال اثر مشخص باشد و تالش
شود تا طی این مدت ،مشکلی برای ارسال آثار وجود نداشته باشد .تغییر در سمتهای اجرایی
و علمی جشنواره بسیار مؤثر بوده و در روند پیشرفت آن تأثیر زیادی داشته است .ایرادهاي
سایت جشنواره نیز که در اين دوره با مشکالتي مواجه بود بررسی و مرتفع گردد.
يادداشت برگزيدگان و شايستگان تقدير

خانم خواجوی

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

سخـن

هدفدار شدن خروجي هاي جشنواره
پس از برگزاری سه دوره جشنواره ،اکنون الزم است ّ
طلب اهل قلم ،گروهبندی شده و
با برگزاری دورههای آموزشی پیوسته ،در جهت رشد علمی و پژوهشی آنان اقدام شود .البته
تقبل ميکنند نیز قابل تقدیر
زحماتی که هم اکنون اساتید در جهت دهی به این استعداد ها ّ
است .همچنین باید خروجیهای جشنواره هدفمند شود.
یعنی هدف بلند مدت جشــنواره باید تربیت پژوهشگران مستعد حوزوی در گروههای
تخصصي باشد که طبع ًا نتیجهاش تولید آثار متقن و اصولی از میان همین گروههاست .البته
ّ
اگر آثار برگزیده هر دورهای در چند مجلد چاپ و در اختیار تمام حوزهها و مدارس قرار گیرد
نیز کاری مفید است و مي تواند آثار و برکات فراواني در آينده داشته باشد.

خانم عـالئی

شايسته تقدير سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

سخـن

لزوم تشکيل کارگروه آموزشي ويژه نفرات برتر
بايد با تشــکیل کارگروههاي متعدد براي برگزيدهها و منتخبان هر دوره در جهت حفظ،
آموزش و پیشرفت آنها تالش شود تا بدینوسیله در سالهای آینده شاهد رشد روزافزون و
رقابتی سخت تر در جشنواره باشیم.
اگر نقاط ضعف و قوت پژوهشها به پژوهشگران اعالم شود قطع ًا تجربه بسیار ارزشمندی
برای آنها خواهد بود .زمانبندی مناسبتر و اطالعرسانی بهتر در تمام زمینه های جشنواره نیز
خصوصا برای فارغ التحصیالن ،استقبال بیشتری را موجب میشود.
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جدول

آثار برادران

سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

مدرسه علميّه
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االمام القائمf
امام حسن مجتبی -Aدماوند
امام حسن مجتبی -Aلواسان
امام خمینی  -wتهران
امام رضا A
امام صادق  -Aدماوند
امام صادق  - Aفیروزکوه
آيت اهلل ایروانی w
باقرالعلوم  - Aتهران
بقيه اهلل f
آیت اهلل مجتهدیw
امام موسی بن جعفر A
جامعه امیرالمومنین A
جعفریه -پاکدشت
قائم  - fچیذر
حضرت حجت f
حضرت عبدالعظیم -Aري
خاتم االوصیاءf
دارالمبلغین فلسفی w
سفيران امام رضا A
سفیران ابو طالب A
شیخعبدالحسین
آيت اهلل علم الهدی w
علی ابن ابی طالب A
فيلسوف الدوله
قاسم ابن الحسن A
مجد
مشکات
معیر
امامزاده جعفر -پیشوا
حجت بن الحسن f
ثقلین
آيت اهلل جاللي خميني
جداول و نمودارها

توقف در اجمالی قبولی برگزیده شایسته تقدیر جمع آثار ارسالي
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آثار خواهران

سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

مدرسه علميّه

توقف در اجمالي

امام حسن مجتبیA

1

الغدیر

امام خمینی - wرباط کريم
امام صادق - Aاسالم شهر
باقرالعلوم  - Aشهر قدس
بانو امین
حضرت حجت f
حضرت عبدالعظیمA
حضرت فاطمهB
زهراي اطهر B
فاطمه الزهرا B
قاسم ابن الحسن A
قبا
کریمه اهل بیت B
کوثریه
مشکوه
نجمه خاتون B
معصومیه
نور الزهرا B
حضرت ولي عصر f
حضرت معصومه -Bدماوند
کوثر  -تهران
کوثر  -ورامین
الزهرا  - Bتهران
الزهرا  - Bرودهن
الزهرا  - Bری
الزهرا  - Bواوان
حضرت زینب کبری B
حضرت زينب  Bشاهد
حضرت خدیجه B
خديجه ا ّم المؤمنین B
فاطمیه  - Bپاکدشت
فاطمیه  - Bچیذر
فاطمیه  - Bورامین
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قبولی برگزیده شایسته تقدیر جمع آثار ارسالي
16
1

9
0

9

2

4

2
0
0
0
0
0
1

2
0
1

0
0

48

0

29
59

17

1

17

3

0

3

1

0

0

1

0

0

6

13
7
0

6

19
5
2

4

1

5
5
0
0

4
6

0

7
4

9

16

10

0

11

15

0

4

10

0

10

0

14

0

6

0

4
2
1

8

11

5
0
0

3

23

1

3

2

0

15

0
1

0
0
0

11

19

0
0
0
0

0

0

3

8

0

0

12

0

0

0

14

5

0

0

17

20

0

0

16

0

0

0

16

76

0

1

6

1

0

1

17

12

19
11

2

0

1
1

19

1

1

0
1

2

8

12

13
9

26
2

26

0

1

0

11

0
0
0
0
1

0

جدول

14
21

24
14
5

21
جداول و نمودارها

117

بخشويژه

نارهت ناتسا يلح هم ّلع هراونشج نيموس
سومين جشنواره ّ
علمه حلي استان تهران

سخـندبيرخانه
امروزه کمتر کســی را میتوان یافت که در مســائل مربوط به زندگی مادی و
معنوی خود کنجکاوی نکند و در او شوق دستیابی به حقایق نایافته وجود نداشته
نباشــد .گویی این مســئله امری فطری و همگانی مینماید .حال چنانچه این
کنجکاوی در مســائل علمی و توأم با جدیت و بهرهگیری از نتایج حاصله باشد
هرگز بیهوده نخواهد بود .ضمن آنکه بهرهمندی و پیشرفت پژوهشگر را افزایش
خواهد داد ،روحیه پژوهشی را تقویت کرده و دریچههای دانایی را به روی او خواهد
علميه و زندگی علمای دینی -از آغاز
گشــود .بررســی اجمالی تاریخ حوزههای ّ
دوره اسالمی تاکنون-بیانگر این واقعیت است که حوزیان هیچگاه از فعالیتهای
علمی و کنجکاویهای عالمانه بیگانه نبوده و همواره در کنار برنامههای آموزشی
و برگزاری کالسهای درس به فراخور فرصت و امکاناتی که در اختیار داشتند به
توجه به این امر مهم ،مسئوالن جشنواره
فعالیت پژوهشی و نگارشی میپرداختندّ .
علميه تهران فراگیر کرده
را بر آن داشت تا فرهنگ پژوهیدن را در سطح مدارس ّ
و تمهیداتی را فراهم آورند تا همه پایههای تحصیلی بتوانند در جشــنواره ّ
علمه
حلی wحضور یابند .بدین منظور برای نخستین بار در کشور مقرر گردید تا ّ
طلب
پایههای ا ّول تا سوم همانند سایر ّ
طلب ،آثار خود را با عنوان «تحقیق کالسی»
به جشنواره ارسال کنند تا مطابق معیارهای خاصی که البته به شکلی سهلگیرانه
تنظیمشده ،ارزیابی و برگزیدههای این بخش نیز مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند.
خوشبختانه این امر مورد استقبال ّ
طلب قرار گرفت و مجریان جشنواره را نسبت
به آینده این حرکت امیدوار ســاخت .از میان نود تحقیق کالسی که به دبیرخانه
علميه شــناخته شده که اسامی آنان و
ارســال گردید ،تعدادي اثر برتر از مدارس ّ
چکیده آثارشان در ادامه این ویژهنامه درج گردیده است.

نمودار
سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

آمار تحقيق کالسي
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ولي عصر -fخواهران

فيلسوف الدوله

آیت اهلل مجتهدیw

آيت اهلل جاللي خميني

امام رضاA

ام ابیها- Bخواهران

امام صادق A

-فیروزکوه

امام صادق  - Aدماوند

امام حسن مجتبی Aلواسان

جامعهاميرالمومنینA

حضرتعبدالعظیمA

نمودار
قبولي تحقيق کالسي

سومين جشنواره عالمه حلي استان تهران

3

2/5

2
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1
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ولي عصر -fخواهران

فيلسوف الدوله

آيت اهلل جاللي خميني

امام رضاA

ام ابیهاBخواهران

آیت اهلل مجتهدیw

امام صادق  - Aدماوند

امام حسن مجتبیA

لواسان

امام صادق  - Aفیروزکوه

جامعهامیرالمومنینA

حضرتعبدالعظیمA

جداول و نمودارها

چکيده اثر:

باب الفاعل

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام حسن مجتبيA

آقاي حجت صديق نژاد

لواسان

رساله الحاضر هو مبحث الفاعل من کتاب النهجه المرضیه
(سیوطی) یطرح باسلوب دراسی جدید بصوره مختصره و بعباره
سهله للمتعلم فی مســتوی کتاب النهجه مع ذکر العناوین و
التعلیق فی کل مســئله جدیره للبحــث فی باب الفاعل نحو
تعریف الفاعل ،اعرابه  ،موضعه ،حذف الفاعل و  ...و حتی الرسم
البیانی لذالک و یطرح عناوین بشکل جید موضعه فی مجموع
المطالب و من ممیزات اخری لهذ االمکتوب جهد اخذ االمثال
من آیات القران الکریم و تطبیق مطالبه علیها.
چکيده اثر:

قاعده تثنیه در ثالثی محذوف االصل

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه حضرت عبدالعظيمA

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي

آقاي فرزاد موميوند

120

صرف ،علمی است که درباره تغییرات واژگانی و چگونگی
ساختن آنها سخن میگوید بحث ملحقات جمعهای سالم
(مذکر و مؤنث) ،مثنی ،شیوههای تثنیه بستن ثالثی محذوف
االصل ،مرکب اضافی و اوزان اطرادی از مباحث مهم صرفی
اســت که در این تحقیق بهروش توصیفی مورد بحث قرار
گرفته ونتایجی را به دست داده است.

چکيده اثر:

معانی حروف جر

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه حضرت عبدالعظيمA

آقاي سعيد نادري

یکی از مباحثی که در علم نحو کاربرد فراوانی دارد «حروف
جر» است .حروف جر بر سر اسم وارد شده و آنرا جر میدهد.
درباره اقسام و انواع حروف جر و معانی هر یک ،اظهار نظرهای
متفاوتی وجود دارد  .این پژوهش نظر نحویان بصری و کوفی
را بهروش توصیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج آن
را تبیین کرده است.

چکيده اثر:

افعالناقصه

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه حضرت عبدالعظيمA

آقاي جالل منصوري

یکی از مباحث مهمی که در علم نحو و ادبیات عرب کاربرد
فراوانــی دارد موضوع «افعال ناقصه» اســت .افعال ناقصه یا
نواسخ فعلی افعالی هستند که بر جمله اسمیه وارد شده و مبتدا
را مرفــوع و خبر را منصوب می کننــد .این افعال از آنرو که
نیازمند خبر هستند «ناقصه» نامیده شده اند .البته گاه این نیاز به
خبر در این افعال وجود ندارد بههمین دلیل ،میتوانند به صورت
تام در جمله واقع شوند .این پژوهش به روشی توصیفی دیدگاه
نحویان در خصوص افعال ناقصه و موارد تام بودن آنها را مورد
ارزیابی قرار داده است.

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي
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چکيده اثر:

مفعول له ،مفعول معه

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام صادق A

آقاي ابوالفضل سبز آبادي

 -فيروزکوه

ادبیات عرب دارای ویژگیهای منحصر به فردی اســت که
جایگاه آن را در میان زبانهای دیگر برجسته کرده است؛ قواعد
ادبیات عرب بهدلیل قوت استدالل و گستره شمول و قاعدهمندی
شیواترین قواعد است.
یکی از این قواعد «مفعول له » و «مفعول معه» اســت که
کاربرد فراوانــی دارد .در این پژوهش تعریف ،اقســام و موارد
استعمال «مفعول له» و «مفعول معه» بهروشی توصیفی بررسی
شده است.
چکيده اثر:

تنقیح بحث الف و الم در علم نحو

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام صادق A
 -دماوند

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي

آقاي سعيد رسولي
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بیشک نظام آموزشی حوزه در قلمرو موضوعات سنتی خود
نیازمند تجدید نظر جدی است و باید تغییرات اساسی و مبتنی
بر نیازهای امروزین در کتب درسی و مباحث آنها ایجاد گردد.
از جمله مواردی که دارای مباحث زائد است و باید از کتابهای
ادبی حوزه حذف گردد مباحث مربوط به الف و الم است .در این
نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی موارد زائد بحث،
معرفی و دالیل آن را به تفصیل مورد ارزیابی قرار دهد.

چکيده اثر:

تلخیص نموداری بخش تصورات منطق یک

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه جامعه اميرالمؤمنين A

آقاي مح ّمد امين صلواتي

منطق علمی است که رعایت قواعد آن ،انسان را از خطای در
فکر مصون میدارد  .رعایت قواعد منطق نیازمند بحث از احوال
الفاظ از جهت عا ّمه است .یعنی منطقی به ضرورت قاعده فهم
و تفهیم در ارتباط با دیگران ،به بررسی قواعدی از لفظ که جنبه
عمومی دارد و مختص لغت خاصی نیست میپردازد .نکته دیگر
اینکه مباحث مربوط به الفاظ بهدلیل اهمیتی که دارد الزم است
بهشکلی ارائه شــود که برای همگان قابل فهم باشد .پژوهش
حاضر به سبک نموداری برخی از مباحث منطق و الفاظ را برای
استفاده ّ
طلب تدوین کرده است.
چکيده اثر:

أنتفسیریه

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه جامعه اميرالمومنين  - Aري

آقاي محسن مح ّمد علي زاده

لفــظ «أن» در ادبیات عرب و علــم نحو دارای معانی و
اقسام گوناگونی است و موارد استعمال متع ّددی دارد .یکی از
آنها «أن» تفسیریه است که به چند بخش تقسیم می شود
در تحقیق حاضر معانی و موارد استعمال«أن» تفسیریه مورد
بحث و بررسی قرار گرفته و جایگاه آن در مباحث مربوط به
روش توصیفی تبیین گردیده است.

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي
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چکيده اثر:

توابع در نحو

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام صادق A

آقاي علي صدري

توابع یکی از مباحث مهم در علم نحو به شمار میرود و
دارای پنج قسم نعت ،تأکید ،بدل ،عطف نسق است .مراد
از توابع ،الفاظی هستند که بهواسطه ماقبل خود حرکت
می پذیرند .تحقیق حاضر با اســتفاده از روش توصیفی
به بررسی موارد استعمال توابع پرداخته و به نتایجی نیز
دست یافته است.

 -فيروزکوه

چکيده اثر:

بررسی تطبیقی توحید در قرآن و انجیل

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه آيت اهلل مجتهديw

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي

آقاي علي کشميري
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توحید و خداشناسی یکی از اصول اعتقادی است که جایگاه
مسیحیت دارد.
مهمی در میان ادیان مختلف از جمله اسالم و
ّ
مســئله توحید و وحدت وجو ِد باریتعالــی در قرآن کریم به
روشــنی تبیین گردیده و عاری از هرگونه صفت شرکآلود و
نادرست است .اما انجیل که البته از دیدگاه ما تحریف شده و
بههیچوجه انجیل منزل بر حضرت عیسی  Aنیست مملو
از صفات شــرکآمیز و نسبتهای ناروا به پروردگار است به
گونهای که باید آن را منبعی برای نفی توحید خواند .به هرحال
این پژوهش به روشــی توصیفی ،دو دیدگاه قرآن و انجیل را
مورد بررسی قرار داده است.

چکيده اثر:

درمان اضطراب بهوسيله ذکر

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام حسن مجتبيA

آقاي مصطفي طاهري

ا ّولیــن مطلبی که در مقاله حاضر مورد بررســی قرار
گرفته اســت ،این است که ذکر چیست؟ و ذاکر و مذکور
چه خصوصیاتی باید داشته باشند که ذکر برآنها اطالق
شود .در ادامه اضطراب از جهات مختلف مورد بررسی قرار
مضر
گرفته و روشن میشود که خوف و خزن و اضطراب ّ
و مفید از این اقسام مباحث بیان گردیده است و در پایان
مقاله رابطه ذکر و اضطراب که منجر به آرامش شده بیان
گردیده است.

لواسان

چکيده اثر:

بررسي حرف «لو»

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه امام صادقA

آقاي عباس يعقوبي

دماوند

بانظر به سخن امام صادق Aکسی که طالب فهم مفاهیم
قرآن اســت باید به دنبال فراگیری ادبیات عرب برود .در همین
راســتا با توجه به گستردگی مطالب ادبیات عرب ،که شامل دو
بخش کلّی صرف و نحو می شود سعی بر این است که بخشی از
مباحث نحوی آن که تقریب ًا شامل یکی از ُپرکاربرد ترین مباحث
نحوی محسوب میشود یعنی « لو شرطیه» مطرح میگردد که
بر پنج وجه استعمال شده است.در مقاله حاضر انواع لو شرطیه،
احکام آن و مطابقت آن با برخی آیات شــريفه و روایات و اشعار
و بررسی اقوال نحویون همچون ابن هشام ،سیبویه ،اخفش ،فراء
وکسائی مورد بحث قرار گرفته است.
برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي
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چکيده اثر:

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه فيلسوف الدوله

آقاي سيد محسن موسوي

بررسي علت تقديم بحث مبتدا بر بحث فاعل
ا ّولین بحث در بخش مرفوعات در بعضی از منابع نحوی ،بحث
فاعــل و در بعضی کتب دیگر بحث مبتدا و خبر می باشــد .در
نظر ا ّول شاید این تقدیم و تأخیر مباحث جلب نظر نکند ولی با
توجه ببیشتر به سبقه علمای نحوی-در تبویب بحث ها -متوجه
خواهیم شد که این تقدیم و تأخیر بی علت نیست و مؤید این نظر
علتهایی است که برخی علمای نحوی در آغاز بحث مرفوعات
برای تقدیم یا تأخیر هر کدام از این دو بحث آوردهاند.
بهطور خالصه در این بحث چهار نظر مطرح است؛ این تحقیق
کالسی ،به طرح دالیل هر کدام از این چهار نظر پرداخته است.
چکيده اثر:

تقريري بر مبادي العربيه -قسم النحو

رتبه برتر مدرسه

مدرسه علميّه ولي عصرf
 -خواهران

برگزيده هاي بخش ويژه تحقيق کالسي

خانم عليپور
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کتاب مبادئ العربیه یکی از منابع مهم علم نحو اســت که
در حوزههای علمیه و دانشگاههای سراسر کشور مورد استفاده
قرار می گیرد.
با توجه به سنگینی مباحث آن ،نوشتار حاضر تهیه شده که
یک جزوه آموزشــی ساده است و مباحث این کتاب را بهطور
خالصه و روان برای اســتفاده ،پیش روی طالب محترم قرار
میدهد.

