چهارمین جشنواره عالمه حلی استان تهران
المهرجان الرابع للعالمة حلی المحافظیة فی طهران

The Fourth provincial Festival Allameh Helly In Tehran

تهیهوتنظیم:دبیرخانهچهارمینجشنوارهعالمهحلی wاستانتهران
مدیر داخلی :محمد ایرانشاهی

مدیر اجرایی :مهدی محمدی
طراح و صفحه آرا  :رضا نوروزی
ویراستاری محتوایی و ادبی:

حجت االسالم علی اکبر رضایی
حسین زحمتکش زنجانی
سیدعلیشمسی
همکاران:
احسان جوادینیا ،حسین جوادی نیا ،روح اهلل روزمهر ،علی باقری
سیدوهابحسینی،سیدمهدیساجدی،سیدعلیموسویان
تلفن:

77488900

دورنگار77486007 :

نشانی:تهران ،خیابان پیروزی،

خ نیروی هوایی - 2/31پالک25
رایانامه دبیرخانه جشنواره عالمه حلی wاستان تهران

tehran.helli@gmail.com
صندوق پستی17385-145 :
ناشر :واژه پرداز اندیشه
تاریخ نشر :بهار 1393
شمارگان 1000 :نسخه

فهرست

نقش عالمه حلی wدر تشیّع ایرانیان 2 /
سخن دبيرخانه4/

اساسنامه جشنواره  /برخی از مهمترین مفاد اساسنامه6 /
مصاحبه  /ضرورت گسترش فرهنگ پژوهش در حوزههای علمیه /آیت اهلل سیّدباقر خسروشاهی 8 /
فراروی از روزم ّرگی ،مدرکگرایی و سطحینگری در تحصیل علم /حجت االسالم والمسلمین سید مح ّمدرضا آقامیری 11 /
یادداشت َ /
يادداشت /افقهای پیش روی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران /حجت االسالم والمسلمین جعفر سماوات 16 /
یادداشت  /جشنواره عالمه حلی؛ محملی مهم برای رشد علمی طالب /حجت االسالم والمسلمین علی اکبر رضایی 19 /
یادداشت  /چهارمین جشنواره عالمه حلی  wتهران در یک نگاه /آقای مهدي مح ّمدي 22 /
یادداشت  /فضیلت اندیشه و جایگاه پژوهش روشمند و مولّد /آقاي حسين زحمتکش زنجاني25 /
یادداشت  /پژوهش ،هدف نیست؛ راهی برای یافتن حقیقت است  /آقاي سيد علي شمسي28 /
یادداشت  /گروه علمي خواهران31 /
یادداشت  /مديران مدارس علميه موفق برادران36/
یادداشت  /مديران مدارس علميه موفق خواهران48/
فهرست آثار برگزیدگان 55 /
برگزیدههای جشنواره  /چکیده آثار برگزیده برادران 63 /
برگزیدههای جشنواره  /چکیده آثار برگزیده خواهران 70 /
بخش ویژه /آمار و چکیده های تحقیق کالسی 77 /

2

ويژه نامه چهارمين جشنواره عالمه حلي  wاستان تهران

سخننخست

نقش عالمه حلیw

تشیع ایرانیان
در ّ

ّ
ّ
عالمــه حســن بنیوســف حلــی(726-647ق) از علمــای سرشــناس حلــه بــود کــه دوران
زعامت و مرجعیتش با پادشاهی اولجایتو ،نواده هال کو و یکی از سرداران مغول مصادف
گشــت .اولجایتــو حــدود ســیزده ســال ( 703 - 716ق) بــر ایــران حکومــت کــرد .وی پــس از
پذیرش اســام ،نام خود را محمد خدابنده گذاشــت و به ســبب نفوذ علمای اهل ســنت،
ابتــدا مذهــب حنفــی و ســپس شــافعی را برگزیــد؛ امــا چــون از مقــام و منزلــت علمــی عالمــه
آ گاهــی یافــت ،او را بــه ســلطانیه زنجــان ،مرکــز حکومــت خــود فــرا خوانــد و پــس از چنــدی
ب هشــدت ،تحت تأثیر شــخصیت علمی و عظمت اخالقی او قرار گرفت و به تشــیع گروید.
مناظــره عالمــه بــا جمعــی از علمــای اهــل ســنت؛ از جملــه خواجــه نظامالدیــن عبدالملــک
مراغـهای و غلبــه علمــی وی بــر آنــان ،فضایــل ،مناقــب و حقانیــت اهــل بیــت bرا بیــش
از پیــش بــر ســلطان مبرهــن ســاخت.
ّ
گرایــش اولجایتــو ،پادشــاه ایــران و ســردار فاتــح مغــول بــه تشــیع ،بــه دســت عالمــه حلــی،
ســبب گردیــد تــا مذهــب تشــیع در ایــران ،تحکیــم و گســترش یابــد .همچنیــن بــا درایــت
و مدیریــت وی و بــه دســتور ســلطان محمــد خدابنــده در سراســر ایــران ،خطبههــا بــه نــام
حضــرت علــی Aو حســنین cخوانــده شــد و ســردر مســاجد ،مــدارس و اما کــن مذهبــی
و مشــاهد مشـ ّـرفه بــه اســامی ائمــه اطهــارّ b
مزیــن گردیــد .مکتــب ،فرهنــگ و محبــت
ً
اهلبیــت bدر میــان لشــکریان و ســرداران مغــول رواج یافــت و ســکههایی کــه قبــا بــه
نــام خلفــا حــک شــده بــود ،جم ـعآوری و بــه جــای آن ،ســکه بــه نــام اهــل بیتbضــرب
گردیــد .بدیــن ترتیــب مذهــب تشــیع ،اگرچــه از زمــان حکومــت شــیعی آلبویــه در بخشــی
از مناطــق ایــران ریشــه دوانــده بــود ،ولــی رشــد و شــکوفایی آن در دوران حاکمیــت مغــوالن
شــتاب گرفــت و در بیشــتر مناطــق ایــن ســرزمین گســترش یافــت.
نقش عالمه حلی  wدر تش ّیع ایرانیان
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سخن

دبیرخانه
چهارمین جشنواره عالمه حلی wاستان تهران

برگــزاری جشــنوارههای ّ
تخصصــی در ســطح کشــوری ،اســتانی و یــا درون
ســازمانی ،یکــی از کارآمدتریــن روشهــا و ابزارهــای شناســایی نخبــگان،
محســوب میشــود .در جشــنوارههای علمــی ،نخبــگان هر رشــته ،اســتعداد و
توانمنــدی خــود را در معــرض ســنجش و ارزیابــی علمــی قــرار میدهنــد تا از
رهگــذر آن ،ضمــن برخــورداری از مزایــای خــاص ،حضور خــود در صحنههای
علمــی کشــور را بــه نمایــش گــذارده و از فرصتهــای بالندگی علمــی بهرهمند
گردند.
جشــنوارههای ملــی کشــور ،بــه نوعــی ،نمایه تــراز علمی در مقایســه با ســایر
کشــورها تلقــی میگــردد؛ از ایــن رو ،ایــن نکتــه بســیار پــر اهمیــت اســت که از
حدا کثر ظرفیت ،برای ارتقاء جایگاه علمی در سطح ملی و جهانی ،بهره بریم.
بــر اســاس همیــن رویکــرد ،معاونــت پژوهــش حــوزه ّ
علمیــه قم ،نخســتین
ّ
جشــنواره علمــه حلــی wرا بهمنظور شناســایی ،معرفی و حمایــت از نخبگان
و نویســندگان جــوان حوزوی در ســال  87برگزار کرد که پــس از آن ،تبدیل به
ّ
ســنتی علمی و گرانقدر شــد .از ســال  1389که ّاولین جشــنواره علمه حلیw
اســتان تهران با دبیری حجتاالســام و المسلمین جعفر سماوات و هماهنگی
جشــنواره مرکــزی برگــزار شــد ،تــا کنون کــه چهارمیــن جشــنواره اســتانی برگزار
گردید ،تجاربی ناب اندوختهایم.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه آثــار علمــی طــاب در چهارمیــن دوره از
جشــنواره عالمــه حلــی wاســتان تهران ،رشــد کمــی و کیفــی خوبــی را تجربه
نموده اســت .از ســوی دیگر ،ثبتنام ،نحوه دریافت آثار ،بهبودی مورد توجه
داشــت .ســرعت و روزآمــد بودن روند ارزیابــی و همچنین اهتمــام گروه علمی
بــر ارائــه مفصــل و دقیقتــر نقاط قــوت و ضعف آثــار علمی طالب نیــز ،از جمله
پیشــرفتهای مناســب ایــن دوره از جشــنواره محســوب میشــود .بی شــک،
ارائه مفصل و دقیق نقاط قوت و ضعف آثار ،در بهبود ســاختار و محتوای آثار
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علمی ،نقشی بی بدیل خواهد داشت که امیدواریم در آینده ،شاهد آثاری نو،
غنی و استوارتر باشیم.
ّ
ّ
جشــنواره علمــه حلی ،wاین ظرفیت را دارد که در ســطح ملــی ،به فعالیت
خــود ادامــه دهد؛ لذا سزاســت تا مســئولین محترم جشــنواره عالمــه حلی wبر
فراهــم آوردن مقدمات آن ،اهتمام ورزند.
تولید علم ،جز با انجام پژوهشهای علمی عمیق ،دقیق و مســتمر ،تحقق
نخواهــد یافــت .از ایــن رو ،التــزام بــه فرا گیری مهارتهــای پژوهشــی و فراهم
آوردن زمینه ســامان یافتن تحقیقات علمی ،بســیار ضروری و حیاتی است.
در پایــان از تالش و حمایت بیدریــغ و همه جانبه مجموعه معاونت محترم
پژوهــش مدیریــت حوزه ّ
علمیه اســتان تهــران تقدیر کرده و کوشــش خالصانه
و پیگیــر آنــان را ار ج مینهیــم .امیــد که در ســایه عنایت حق تعالــی و حمایت
حضرت ولیعصر ،fهمواره موفق و ســامت باشند.

سخن دبیرخانه جشنواره
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اساسنامه

چهارمین جشنواره عالمه حلی استان تهران
برخی از مهمترین مفاد دستورالعمل برگزاری جشنوارههای استانی

مقدمه :با استناد به مصوبه شماره  323/3476شورای سیاستگذاری جشنواره
ّ
ّ
علمه حلی  wمور خ  ،1391/2/17دســتورالعمل اجرایی برگزاری جشــنواره 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) انعقــاد تفاهمنامه بین معاونتهــای پژوهش حوزههای خواهران و برادران
استان؛

ماده -3مکان دبیرخانه جشنواره:

دبیرخانه استانی در معاونت پژوهش حوزه ّ
علمیه برادران استان متقاضی تشکیل
میشود.

ماده -4ارکان جشنواره استانی عبارتند از:
 -1شورای جشنواره؛  -2دبیر جشنواره؛  -3شورای علمی؛

ماده -5اعضای شورای جشنواره استانی عبارتن د از:

 -1مدیر حوزه ّ
علمیه برادران استان (رئیس شورا)؛
 -2مدیر حوزه ّ
علمیه خواهران استان (نایب رئیس شورا)؛
 -3معاون پژوهش حوزه ّ
علمیه برادران استان؛
 -4معاون پژوهش حوزه ّ
علمیه خواهران استان؛
 -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؛
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 -3زمینهسازی جهت مشارکت بیشتر مدارس ّ
علمیه استان در جشنواره؛
 -4تصمیمگیــری در خصــوص زمــان ،مــکان و کیفیــت برگــزاری مراســم همایــش
اختتامیه؛
 -5جذب و تأمین منابع مالی جشنواره استانی.

ماده -7انتصاب دبیر جشنواره:
دبیر جشــنواره اســتانی از میان فضال و اســاتید حوزوی دارای ســابقه پژوهشــی و
اجرایی موفق ،با پیشــنهاد مشــترک معاونــان پژوهش حوزههای ّ
علمیه بــرادران و
خواهران استان ،تایید مدیران حوزههای ّ
علمیه برادران و خواهران استان ،موافقت
ّ
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره علمه حلی wو حکم رئیس شورای 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
حلی.w

ماده -12معیار انتخاب آثار

ّ
معیار انتخاب آثار برگزیده جشــنواره سراســری علمه حلی  ،wارزیابی دبیرخانه
ّ
مرکزی جشنواره علمه حلی  wاست.
ّ
ّ
مــاده  -14دبیرخانــه مرکــزی علمــه حلــی  wبــه مراجعــات مســتقیم طــاب
شرکتکننده در جشنواره استانی پاسخگو نیست و امور مربوط به جشنواره استانی،
فقط از طریق دبیرخانه جشنواره استانی قابل پیگیری است.
اساسنامه جشنواره
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پیام مدیر حوزه علمیه استان تهران

ضرورت گسترش فرهنگ پژوهش
در حوزههای علمیه
آیت اهلل سیدباقر خسروشاهی
رئیس شورای جشنواره

یکی از مشکالت پژوهش در حوزههای علمیه ،نگاه سطحی یا نادرست برخی
از افراد به این مقوله است .بعضی یا آن را بیفایده میدانند یا مانع از تحصیل و تدریس.
دیدگاه حضرتعالی در این زمینه چیست؟
متأســفانه بعضی در جریان پیشــینه حوزههای علمیه نیســتند یا این موضوع را مورد
غفلت قرار میدهند .علمای بزرگ گذشته ،از آغاز جوانی و دوران طلبگی ،هم با ّ
جدیت
ً
به تحصیل میپرداختند و هم دست به تألیف رسالههای علمی و کتاب میزدند .مثال
عالمــه حلــی و فرزندش فخــر المحققین خود در جوانی ،شــروع به تألیــف کتاب کردند.
ً
اتفاقــا تحقیــق اگر مطابق بــا روشهای علمی صورت گیرد ،کمک شــایانی به تحصیل
ً
و رشــد علمی طالب خواهد کرد.معموال تحصیل بدون تحقیق و مطالعه متون علمی و
ً
غنی ،مثمر ثمر و نتیجهمندنخواهد بود؟ آیا میتوان صرفا با حفظ برخی از اصطالحات
در ذهــن و عــدم درک واقعی مفاهیم آن ،خود را آ گاه و عالم به موضوعات علمی فرض
کرد؟ به طور قطع ،این امر نیازمند فراز و فرودهای عمیق در منابع ادبی ،اصولی ،فقهی،
روایی و رجالی است و بدون چنین فعالیتی ،تحصیل علم ممکن نخواهد بود.

یتــوان معاونتهای پژوهش در حوزههــای علمیه را همچون
چگونــه م 
معاونت آموزش ،فعال و مسئولیتپذیر کرد؟
در ایــن زمینــه ،بــه چنــد نکتــه بایــد توجه داشــت :نخســت آنکــه ایــن امــر ،نیازمند
فرهنگسازی است و فرهنگسازی ،کاری تدریجی و زمانبر است که ّ
طی سالیانی چند
به بار مینشیند .دوم آنکه باید نگاه مسئوالن و برنامهریزان در سطحی کالن ،در جهت
تغییر وضعیت موجود و نیل به آرمانها باشــد .این امر خوشــبختانه تا حدودی تحقق
پیدا کرده اســت .بر این پایه ،ســازمان پژوهش در حوزهها ،نیازمند تقویت و ار جگذاری
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بیشــتر اســت .ســوم آنکه ســلیقههای شــخصی برخی از افراد را نباید از نظر دور داشت.
بعضی گویا حوصله ورود به امور پژوهشی را در خود نمیبینند؛ لذا سعی میکنند کمتر به
این امور بپردازند .به هر حال ،معاونتهای پژوهش باید به رسالت خطیری که بر دوش
دارنــد ،توجه ّ
جدیتــری کنند و بر فعالیتهای خویش بیفزاینــد .البته مدیران مدارس
علمیه و مسئوالن مرکز نیز باید حمایت بیشتری نسبت به این معاونت مبذول دارند.

به نظر حضرتعالی ،رسالت و وظیفه مدیران مدارس و اساتید نسبت به
گرایش طالب به امر پژوهش و نگارش مقاله چیست؟
این امر باید به صورت بنیادین ،مورد توجه مدیران قرار گیرد؛ چرا که ا گر طالب جوان
بــا امر پژوهش آشــنا نشــوند ،به طور قطع در آینده ســهم مهمی در تولیــد علم نخواهند
داشــت؛ در حقیقــت ،زبــان علمی در ســطح کلی جامعــه را نیاموخته و بــا آن بیگانهاند.
بنابراین به هر شــکل ممکن؛ یعنی چه از طریق گنجاندن امر پژوهش در برنامه روزانه
درسی و چه با استفاده از روشهای تشویقی ،باید به این امر مهم با ّ
جدیت پرداخت و
فرصتهایی را که نظام جمهوری اســامی برای حوزههای علمیه فراهم آورده ،غنیمت
شمرد.

بسیاری از طالب با این سؤال مواجه هستند که میدان فعالیت پژوهشی
حوزویان تا چه حد است و اثر آنان به چه شکل میتواند مورد استفاده قرار گیرد .نظر
جنابعالی در این خصوص چیست؟
البتــه یادگیری روش پژوهش در وهله نخســت ،در تحصیــل طالب ،اثر مثبت خواهد
گذارد و اگر هیچگونه بهرهبرداری از پژوهش جز این نباشد ،مقصود حاصل شده است.
با این وجود ،دامنه فعالیت پژوهشی طالب باید گسترش یابد .این امر ،هم میتواند با
ـخص محقق و برقراری ارتباط با مرا کز پژوهشــی و مؤسسات علمی
تالش و پیگیری شـ
ِ

محقق گردد و هم حوزه باید تدبیری در این زمینه بیاندیشد و با هماهنگی و همکاری
با نهادهای استانی ،طالب پژوهشگر را جذب کرده و در پژوهشهای دینی به کار گیرد.
متأسفانه هنوز رعایت اخالق پژوهشی به گونهای شایسته نهادینه نشده است

بــه نظــر حضرتعالــی چــه راهکاری را میتــوان در جهــت اصــاح ایــن امر
اندیشید و شما چه توصیههایی به مدیران مدارس ،اساتید و طالب دارید؟
آیت اهلل سیدباقر خسروشاهی /ضرورت گسترش فرهنگ پژوهش در حوزههای علمیه
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البته این امر ،ناشی از عدم آ گاهی بسیاری از طالب جوان با روش تحقیق است و ّ
تعمدی
در ایــن کار دیــده نمیشــود .ضمن اینکه آنان با ضوابط و قوانیــن مربوط به بهرهبرداری
از آثــار دیگــران آشــنایی ندارنــد .دبیرخانه جشــنواره بایــد در این خصــوص ،فعالیتهای
روشنگرایانه داشته و طالب را نسبت به عواقب اخالقی و قانونی آن آ گاهی بخشد.

چنانچــه رهنمــود خاصی برای رشــد ّکمــی و کیفی جشــنواره دارید ،بیان

فرمائید؟
ضمــن تشــکر از همــه عزیزانی که در برگزاری جشــنواره چهارم ،خدمات شــایانی کرده
و تــاش زیــادی در این زمینه مبذول داشــتهاند ،به نظر بنده ،دبیرخانه جشــنواره باید
تالش خود را همچنان در دو محور اساســی ســامان دهد :یکی آموزش فرا گیر در تمامی
مــدارس اســتان و بــرای تمــام ســطوح تحصیلــی و دوم ،گســترش فرهنــگ پژوهش در
سطح حوزههای علمیه .باید نام جشنواره برای همگان ،یادآور کوشش علمی و تحقیق
و مطالعــه بیشــتر و دقیقتــر باشــد و چنان کــرد که طالب ،سراســیمه و با عشــقی وافر در
جشــنواره شــرکت کرده و اثر خود را ارســال کنند .البته دقت بیشــتر در ارزیابیها و صدور
کارنامههای دقیق و آموزنده برای همه شــرکتکنندگان نیز کاری شایســته و قابل تقدیر
است که باید همچنان ادامه یابد.
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پیام مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران

روزمرگی ،مدرکگرایی و
فراروی از
ّ
َ
سطحینگری در تحصیل علم
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضاآقامیری
نایب رئیس شورای جشنواره

 .1پیشــتر نیــز به این مســئله اشــارت رفته بــود که آمــوزش صرف ،هیچ ثمــری ندارد.
آنچه آموزش را کارا میکند ،ممارســت ،تمرین و غنیســازی آن است که ّ
اهم مصادیق
آن را در پژوهش میتوان جستجو کرد .پس گزاف است که بگوئیم پژوهش ،منحصر به
تحصیل است .بله ،آنچه شاید بتوان گفت ،آن است که پژوهش از حیث رتبه زمانی،
پــس از آمــوزش اســت و چنانچه مراتــب اولیه آموزش صــورت نگیرد ،الجــرم پژوهش،
مفیــد نخواهــد بــود کــه این بحــث ،مفروغعنــه اســت؛ چرا که مــا عناصر اولیه تشــکیل
دهنده پژوهش را ابتدا آموزش و درک صحیح مبحث می دانیم ،سپس انجام پژوهش
و مراحل آن .چندی پیش خدمت یکی از مدیران محترم مدارس تهران بودم .ایشــان
میگفت :من پژوهش را برای طالب ،مضر میدانم؛ چرا که باعث میشود آنان از درس
باز بمانند .در پاسخ به این شبهه باید گفت :بله ،پژوهش برای طالب پایههای پائینتر
ً
به نحو دیگری باید صورت بگیرد که اصطالحا به آن مباحثه میگویند.
مباحثه که یکی از امتیازات حوزههای علمیه ،نسبت به سایر مرا کز و مجامع آموزشی
اســت ،مدخلی اســت برای پژوهش .وقتی طلبه در آنچه آموخته است ،با میل خود به
بحــث مینشــیند ،در حقیقــت آموختههــای خود را به اشــترا ک گذاشــته و در مقابل نیز
همبحث او چنین است و این مباحثه باعث همافزایی علمی میگردد؛ ممارست علمی
صورت میگیرد؛ مفاهیم در ذهن آنان نقش میبندد و این همان غنیسازی آموزههای
گذشته است.در مباحثه ،طرفین ناچارند عالوه بر متن خوانده شده به کتب دیگر مراجعه
کنند؛ متوجه اشکاالت شده و در صدد رفع یا تصحیح آن باشند .پس اینکه ما بگوئیم
ّ
پژوهش ،مضر اســت یا مخل تحصیل و تدریس اســت ،این درســت نیست .معالوصف
شــرایطی دارد که اگر این شــرایط ،لحاظ شــوند ،موجب بالندگی و تعالی میگردد .حقیر
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضاآقامیری /فرا َروی از روزم ّرگی ،مدرکگرایی و سطحینگری در تحصیل علم
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در احــوال علمــای اعالم گاهی نظر ی کردهام .آنچه آنان را از دیگران متمایز میســازد،
چند چیز است .1 :خوب آموختن  .2درک صحیح  .3ممارست و همراهی با آموختهها .4
تحقیق و پژوهش.
ا گــر بخواهیــم در این خصــوص ،مثالی بزنیم ،باید بگوئیم بســیاری بودند که خوب
آموختند و تا آنجا رفتند که استاد برجستهای شدند؛ گرچه برخی از آنان حتی در مراتب
بــاالی علمــی شــاید درک صحیحــی از آنچه تدریــس میکردند ،نداشــتند؛ یعنــی آنان
هنرمندانی بودند که بیان شگفتانگیزی داشتند؛ ولو گاهی خود به عدم درک صحیح
مطلــب اعتــراف میکنند؛ یعنــی در قضیــه ،گرفتار جهل مرکب نیســتند .عــدهای دیگر،
ّ
اســاتیدی هســتند که عالوه بر خوب فرا گرفتن ،از کلیت قضیه درکی صحیح داشتهاند؛
گرچــه گاهــی اینــان ،هنرمنــدی گــروه اول را نداشــتهاند ،امــا آنچــه بــه عنــوان دانــش
میآموختند ،هیچ اعوجاجی در آن راه نداشت و چهبسا در این خصوص بتوان شاگردی
امام خمینی wرا در محضر مرحوم آیتاهلل شاه آبادی در عرفان که در شلو غترین حالت
آن ،عدد شاگردان از هفت نفر تجاوز نمیکرد ،از این مقوله دانست.
اما عنصر ســوم تعالی ،ممارســت و همراهی با آموختهها ،بحثی اســت که عموم اهل
تدریــس همــراه خــود دارنــد و نمیگذارنــد بین آنــان و دانــش ،متارکه ای صــورت گیرد؛
ً
معمــوال حاضــر الذهن هســتند و مباحث علمی را همــواره مرور میکننــد .بنابراین وقتی
پرسشــی علمــی از آنان میشــود ،چنان جامــع و با در نظر گرفتن همه زوایا ،پاســخ آن را
میدهند که شنونده به وجد می آید و یا ا گر به شر ح و تحلیل روایتی میپردازند ،انسان،
تمایز آنان را از ســایرین به وضوح درک میکند .کافی اســت لحظاتی در محضر آیتاهلل
شبیری باشید.
اما تحقیق و پژوهش؛ فقط کافی اســت نگاهی در آثار مرحوم عالمه مجلســی ،مرحوم
عالمه امینی ،شیخ آغا بزرگ تهرانی ،امام خمینی ،wعالمه عطارودی و  ...بنمائید؛ به
طــور نمونه ،چندی پیــش در محضر حضرت عطارودی بودم .تعبیــری که میتوانم در
خصوص ایشــان به کار ببرم ،همان بیان نورانی علوی اســت که «هجم بهم العلم علی
ً
حقیقه البصیرة و باشــروا روح الیقین  ...شــوقا الی رؤیتهم» .بیش از هفتاد سال پژوهش،

تألیف قریب به دویست جلد کتاب؛ ا کنون نیز با حال نقاهت طاقتفرسا و کهولت سن
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کافی اســت ســؤالی از او بپرسید .پرســیدم علم رجال را چهگونه یافتهاید؟ فرمودند :علم
رجال ،علمی نیســت که بهســادگی هر طلبهای بنشیند و اصول و قواعدی تألیف کند تا
روایت صحیح را از غیر تشــخیص دهد؛ بلکه باید از دل تاریخ هزار و دویســت ســاله به
مطالبی دست یازد که بتواند بگوید به روایتش اعتنایی میتوان نمود یا نه؟ فرمودند:
در احوال رجلی به نام سلطان سلیم تفحصی کردم .دیدم در قرن چهارم هجری او را به
علت دشــنام دادن به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ،Aاز شــام راندهاند و یا از آنجا
فرار کرده اســت؛ ناگزیر به بغداد آمده و باز دهان کثیفش را گشــوده و به طعن آن امام
همام پرداخته است .مردم بغداد نیز با او همان کاری را کردند که اهل شام کردهاند .به
ایران آمده و در یکی از شــهرها ّ
متوطن گردیده اســت .در آن عصر ،آن شــهر محل تجمع
سفیانی ناصبی بوده است .آنان دور او را گرفته و به گفتارش ار ج نهادهاند و آن هنگام
که به َدرک واصل شد ،بقعهای بر مدفنش نهادند .ا کنون آن بقعه ،محل زیارت شیعیان
است .میفرمود :بقعه این دشمن اهل بیت Aا کنون به عنوان امامزاده مطر ح است.
چهگونه به راحتی می توان به اصولی دســت یافت که ســره را از ناســره تشــخیص داد و
معتبر را از غیرمعتبر؟

 .2متأســفانه آفــت امروز مجامع حــوزوی؛ اعم از خواهــر و برادرّ ،
روزمرگــی ،مدرکگرایی

و ســطحینگری اســت و این ســه عنصر سبب می شــود آنگونه که باید به تحصیل علم
نپردازند و معنویات را به طور شایســته درنیابند .آن انگیزه حقیقی که در اســاف گذشــته
حوزههای علمیه بود و از میان همه هیاهوها ،غربتها و فقرها ،بزرگانی؛ چون امام خمینی
 ،wمیرزای شــیرازی ،آیتاهلل بهاء الدینی و شــرفالدین تربیت میشدند و هرکدام امتی
ً
بزرگ بودند ،در اخالف آنان یا اصال به چشــم نمیآید یا بســیار اندک اســت .در این شرایط
خاص چه باید کرد؟ به نظر می رســد در این شــرایط مســئولین و متصدیان حوزه باید به
فکــر چاره باشــند و فراگیری علم و تزکیه را طــوری برنامهریزی نمایند تا طلبه پس از فارغ
التحصیلی به جایگاه مطلوبی نایل شود و آن انگیزه معنوی در این هیاهوی بیبدیل و
مثال زدنی ،باید توسط مدرسان و مربیان ،با درنظر گرفتن شرایط موجود در طالب ایجاد
شود .گویا راهی جز این نیست .پس زعمای حوزه باید به تربیت مدرسان و مربیانی همت
گمارنــد کــه آنان عهــدهدار تربیت و تعلیم طالب شــوند .گرچــه بحمداهلل عمــوم مدیران،
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضاآقامیری /فرا َروی از روزم ّرگی ،مدرکگرایی و سطحینگری در تحصیل علم
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مؤسســان و متصدیان مدارس علمیه ،شایســته مقام تربیت هســتند و از این روســت که
هماینــک نیــز فضالی وارســته و تربیتشــدهای در مدارس ما تربیت شــده و خــود را آماده
تربیت نفوس مردم مینمایند.
اما اگر بخواهیم شــرایط را در نظر بگیریم ،باید چارهای اندیشــید .در زمانه ای که مرزی
بین صالح و فساد دیده نمیشود ،هر طرف را عنایت کنید ،طرف دیگر میلنگد ،آیا میشود
طالب را از همه رسانهها در عصر انفجار رسانه محروم کرد؟ آیا میتوان طالب را از تعامل با
مردم منع نمود؟ آیا کوچه و بازار که محل رفت و شــد مردم اســت ،مانند ســابق اســت؟ اما
یــک کار میشــود کرد .می تــوان الگویی را در نظر گرفت که به وســیله آن الگو ،طالب را با
شــرایط موجود و به اقتضاء ،به دانشــمندانی فاضل و ّمتقی نائل نمود؛ لیکن تحقق این
ً
ً
ً
امــر ،مقدماتــی میخواهد :اوال مطالعه فراگیر و مطابق بــا اصول کامال علمی؛ ثانیا انگیزه
کافی برای تربیت دانشمندانی که بتوانند جامعه را به سوی تعالی سوق دهند .شاید بتوان
نمونــه آن را در انگیــزه مرحــوم آیتاهلل العظمی حائری یزدی در تأســیس حوزه علمیه قم
جستجو نمود؛ چرا که شرایط آن زمان برای دینمداران ،بسیار بدتر از اکنون بوده است؛
زیرا حکومت آن زمان با تمام توان ،درصدد از بین بردن دین و دینمداری در روحانیت
بوده است .در عین حال قم به پایگاه تربیت عالمان و عارفان و جهاد و شهادت تبدیل شد
و هنوز نیز حوزه قم و حتی نجف ،متأثر از آن انگیزه بلند مرحوم حائری است که در مکتب
ً
خود ،مانند امام خمینی wرا تربیت نمود و ثالثا تدوین برنامهای واقعی و مطابق وضعیت
ً
موجود برای حوزههای علمیه و در آوردن حوزه از ّ
روزمرگی و رابعا درنظر گرفتن وضع معاش
طالب که لطمات جدی به آنان زده است.
بنابراین در پژوهش نیز همینگونه است؛ یعنی مطابق با آنچه گفته شد ،باید برنامهای
ً
برای آن در نظر گرفت .پژوهش ،مهم است .اصال اگر در دروس طلبگی ،پژوهش نباشد،
تعالی و بالندگی صورت نمیگیرد .به همین جهت ابتدا به طالب برادر توصیه میکنم ،امر
پژوهش را جدی بگیرند؛ چرا که متأسفانه آنگونه که از طالب برادر توقع میرود ،آنان به
امر پژوهش نمیپردازند و این ،موجب افت علمی حوزهها خواهد شــد و در وهله ثانی به
ً
ً
طالب خواهر نیز سفارش میکنم که اوال اصول پژوهش را دریابند و فراگیرند؛ ثانیا تجربه
پژوهش داشته باشند تا بنیه علمی آنان محکم گردد.
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 .3آنچه به نظر میرسد که در جمالت پیش نیز بدان اشاره شد ،پژوهش به تقویت
بنیه علمی کمک میکند و چنانچه طلبه با آن همراه شــود ،به یک پژوهشــگر تبدیل
میشود و چون در امر تحقیق ،زبده گردید ،به تدوین مقاالتی میپردازد که مورد نظر و
توجه است و چهبسا به یک اثر مهم علمی تبدیل شده و مورد توجه مجامع علمی قرار
ً
گیرد .این اتفاق صرفا برای پژوهشگران میافتد.
 .4چــه اشــکال دارد مقــاالت علمی طالب به مراکز علمی ارائه شــده و در عداد مقاالت
علمــی موجــود در ســامانههای دانشــگاهی علمــی قــرار گیــرد؟ متأســفانه هماکنــون
پایاننامههــای حوزویان در انبارهای مدارس خاک میخورد .چرا باید اینگونه باشــد؟
چــرا حوزویــان در مجامع علمی ،حضور و مشــارکت جدی ندارنــد؟ همه اینها به جهت
آن است که در حوزه ،پژوهشگاهی که بتوان به وسیله آن به این امور پرداخت ،موجود
نیست؛ به جهت آنکه در حوزه ،وبسایتی که به امور پژوهش بپردازد ،وجود ندارد.
مدیریت خواهران تهران به صورت جدی پیگیر دو مسئله است:
.1ایجاد پژوهشگاهی بزرگ برای طالب خواهر و برادر حوزه علمیه استان تهران؛
.2ایجــاد ســامانهای تخصصــی -اینترنتــی بــرای ارائــه مقــاالت بــه عالقمنــدان و
پژوهشگران و اتصال به کنسرسیوم محتوای ملی کشور.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضاآقامیری /فرا َروی از روزم ّرگی ،مدرکگرایی و سطحینگری در تحصیل علم
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سخن معاون پژوهش حوزه علمیه استان تهران

افقهای پیش روی معاونت پژوهش
حوزه علمیه استان تهران
حجت االسالم والمسلمین جعفر سماوات
عضو شورای جشنواره

حضــور در جشــنوارههای علمــی ،و شــرکت در رقابتــی ســالم ،معیــاری بــرای آزمــودن
میــزان توانمندیهای علمی شــرکت کننــدگان ،و برآینــد آن ،نشــاندهنده میزان توفیق
برنامهریزیهــای انجــام شــده توســط نهادهــا و مراکــز برنامهریــز و سیاســتگذار در حوزه
پژوهش است .پس از برگزاری جشنوارههای علمی ،یکی از وظایف و فرصتهای حامیان
و متولیان ترویج پژوهش ،تحلیل دقیق ســاختار ،موضوع و محتوای آثار علمی اســت ،تا
بر اســاس وضعیت پیشــین و فعلی ،آسیبشناســی کرده و برای تکمیل نواقص احتمالی
و تأ کید بر استمرار نقاط قوت ،هدفگذاری و برنامهریزی نمایند .معاونت پژوهش حوزه
علمیه اســتان تهران ،با ســپری شدن بیش از چهارسال از بدو تأسیس مجموعه مدیریت
حوزه علمیه تهران ،و با پیشینه برگزاری سه دوره جشنواره علمی ،چهارمین دوره جشنواره
عالمه حلی wرا نیز با بدست آوردن موفقیتها و تجارب قابل توجهی ،برگزار نمود.
بنابر آمار تهیه شــده توســط دبیرخانه چهارمین دوره جشــنواره ،آثار علمی این دوره ،از
جهــت رعایت ســاختار ظاهری ،تا حدود زیادی بهبود یافته اســت .این ارتقـ ِـاء وضعیت را
میتــوان نشــاندهنده تأثیر مطلوب کارگاهها ،کالسهای روش تحقیــق و روش نگارش
مقاله و مشاورههای علمیای قلمداد نمود که از ابتدای سال تحصیلی  ،1392در تعدادی
از مــدارس علمیــه اســتان و با عنایت مســئولین آنها ،برگــزار گردید .قابل توجه اســت که
بیشترین نر خ رشد ،در بخش ساختار و روش آثار علمی ،مربوط به مدارس علمیهای است
کــه متقاضی برگزاری این کالسها و کارگاهها ،توســط معاونت پژوهش اســتان ،بودهاند؛
این پیشرفت ،مایه بسی امیدواری و ّ
مسرت است و اهتمام گروه علمی معاونت پژوهش
استان را برای ادامه راه ،دو چندان نموده استّ .قوت و استحکام محتوای علمی آثار نیز در
این دوره ،نسبت به دورههای قبل ،رشد داشته است .گرچه سیر این رشد ،چندان سریع
نیست و البته طبیعت آن هم ،چنین اقتضائی دارد و در شرایط فعلی و با وجود مشکالت
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و کاســتیها ،نمیتوان انتظاری بیش از این داشــت ،اما بیشــترین ّ
هم معاونت پژوهش
استان ،سامان بخشیدن به مسئله محتوای علمی آثار قرار گرفته است.
تقویت بنیه علمی و پژوهشی آثار علمی طالب ،اساسیترین هدف معاونت پژوهش در
همه این ســالها و در آینده خواهد بود .نبود انگیزه کافی در طالب و در برخی مســئولین
مدارس علمیه ،مســئلهای اســت که باید برای آن چارهاندیشی نمود .ایجاد انگیزه علمی
و پژوهشــی نیــز ،به نوبه خود ،ریشــه در عوامل و مشــکالت دیگری دارد کــه باید ابتدا آنها
را شناســایی و بــر عــاج آنها همت گمارد .به هر روی ،تقویت بنیه علمی ،تنها با دلســوزی
و مشــارکت حداکثری همه مســئولین و اســاتید مدارس علمیه ،که بازوی علمی و اجرائی
معاونت پژوهش اســتان ،محســوب میشــوند ،میســر خواهد شــد .برای پنجمین دوره از
جشنواره عالمه حلی wضمن برنامهریزی برای حفظ و تسریع رشد کمی و ساختار علمی
آثار ،برای ارتقاء کیفی آنها ،برنامهریزیهای جدی انجام خواهد گرفت .راهاندازی نشریات
علمی در مدارس علمیه ،و سعی در رونق یافتن آن و بهبود کیفیت محتوای آثار ،مسیری
اســت که طالب میتوانند بواســطه آن ،کسب تجربه نموده و از طریق ارزیابیهای دقیق
علمی که توسط گروه علمی معاونت پژوهش انجام میگیرد ،به مرور ،بر بنیه علمی خود
بیفزایند.
بهرهگیری از ظرفیت عظیم طالب سطوح عالی و فار غالتحصیالن حوزوی ،همواره یکی
از دغدغههای معاونت پژوهش استان تهران بوده است .گرچه ،جشنواره عالمه حلیw
بخشــی زیــادی از طالب جوان مدارس علمیه را پوشــش داده اســت ،ولــی به دلیل وجود
ً
برخــی شــرایط خاص ،از مشــارکت طالب باالی  31ســال ،کــه عمدتا از طــاب و روحانیون
ســطوح عالــی و دروس خار ج تشــکیل شــدهاند ،بی بهــره مانده اســت .معاونت پژوهش
استان تهران ،برای نخستین بار و با طرحی ابدائی ،با راهاندازی جشنواره پژوهشی عالمه
شعرانی ،wاز اوائل دیماه 1392در صدد شد ،تا از این ظرفیت مغفول مانده ،بهر ه برده
و زمینــه شناســایی و حمایــت از طالب و روحانیون پژوهشــگر و اهل قلم باالی  31ســال را
فراهم آورد .معاالسف ،جشنواره عالمه شعرانی wبا بی مهریهایی روبرو گشته است که
امیدواریم در آینده ،بیش از این ،مورد عنایت مسئولین حوزوی قرار گرفته و حوزه علمیه
استان تهران ،از برکات علمی و معرفتی آن ،بهرهمند گردد.
برگزاری جشنوارههای داخلی علمی ،در مدارس علمیه نیز ،از جمله برنامههایی است که
حجت االسالم والمسلمین جعفر سماوات /افقهای پیش روی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
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میتواند با ایجاد انگیزه ،زمینه را برای بهبود مهارتهای پژوهشــی ،و رشــد علمی طالب،
هماهنگ با برنامههای درســی آنها ،فراهم آورد .معاونت پژوهش اســتان ،انشــاء اهلل به
زودی ،با تدوین آییننامه برگزاری جشنوارههای علمی مدارس ،و حمایت از برگزاری آنها،
این هدف را محقق خواهد نمود.
تجهیــز کتابخانههــای مدارس علمیــه و کمک به ایجــاد کتابخانههای تخصصی،
متناســب با رویکردهای علمی هر کدام از مدارس ،از دیگر برنامههای پیش روی این
معاونــت بــرای ســال جدید اســت .این امــر از طریق گزارشگیــری دقیق از هــر کدام از
کتابخانههــا ،امــکان ســنجی و ارزیابــی میزان نیاز علمی-پژوهشــی مــدارس ،صورت
خواهــد گرفــت .تدویــن آییننامههــا و فرمهــای مخصــوص این طــر ح ،هما کنون در
حــال اتمــام بوده و با هماهنگی با مدیران و معاونین پژوهش محترم مدارس علمیه،
به زودی انجام خواهد شد.
ضمن تشــکر فراوان از کوشــشهای بی دریغ و خالصانه مجموعه دبیرخانه چهارمین
جشــنواره عالمه حلی wاســتان تهران ،از همه طالب ،اســاتید و مسئولین دلسوز که برای
رشد علم و معرفت و رونق پژوهش در حوزههای علمیه ،دغدغ ه دارند و با تمام وجود تالش
میکنند ،سپاسگزارم و امیدوارم توفیقات الهی ،همواره قرین فعالیتها و دلسوزیهایمان
قرار گیرد.
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سخن دبیر

جشنواره عالمه حلی؛
محملی مهم برای رشد علمی طالب
حجت االسالم والمسلمین علی اکبر رضایی
دبیرجشنواره عالمه حلی wاستان تهران

حمد و ســپاس به درگاه الهی که ســایه لطف و کرم خویش را بر مؤمنان گســتراند و
آنان را از هدایت پیامبران؛ بهویژه حضرت محمدaبهرهمند ساخت .سالم بر آخرین
ذخیــره الهــی ،حضــرت بقیــهاهلل األعظــم ،مهــدی موعــود fکه بشــر در انتظــار ظهور
اوست.
ّ
مستمر فرهیختگان و دانشمندانی
بیشــک رشــد و تعالی امت اسالمی در گرو تالش
است که به فرموده صادق آلمحمد(ص) ،وارث پیامبرانند و برتر از هزار عابد و زاهد.
آنــان کــه در غیاب ولی خدا ،ســکاندار هدایتاند و احکام الهی ،جز به سختکوشــی
آنان به دست نیاید؛ کوششهایی بیدریغ ،پردامنه ،استوار و مبتنی بر قرآن و سنت.
بــاری تــداوم این ســیره راســتین ،نیازمند وجود رهپویانی اســت که کمر همت بســته و
نهال عمر خویش را در راه کســب دانش و پژوهش ،تنومند ســازند و بیهیچ دریغی و
آنچنــان که ســلف صالح کردهاند ،بار چنین رســالت ارجمندی را بر دوش کشــند .اما
امروزه دانش و ابزار نوین ،به مدد پژوهندگان سختکوش آمده و تالش بنیادین آنان
را ســرعت و دقتــی وصفناپذیر بخشــیده اســت .در ایــن میان ،جشــنواره عالمه حلی،
جهدی پویا و مســتمر را فرا راه خویش قرار داده تا از ســکنج و رنج این مسیر صعب ،در
اندازه میسور خود بکاهد و پیشینه و پسینه آن را هموار سازد.
بر این پایه ،تمامی توان خویش را با دقت و حوصله ،مصروف ارزیابی و بررســی آثار
ارسالی به دبیرخانه ساخته و آن چه را نباید و باید در پژوهش ملحوظ داشت؛ بیهیچ
ّمنتــی در معــرض توجه پژوهشــگران قرار داده اســت .بــا این همه نباید از رســالتی که
حوزههــای علمیه به ویژه مســئوالن ســختکوش مدارس بر عهــده دارند ،غفلت کرد.
از این رو نکاتی چند به نظر میرســد که چهبســا هشــدار آنها ،افقی روشنتر در پیش
نهد:
حجت االسالم والمسلمین علی اکبر رضایی/جشنواره عالمه حلی؛ محملی مهم برای رشد علمی طالب
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 .1بحمداهلل اســتقبال از جشــنواره ،همچون سنوات گذشته در حد انتظار و شایسته
بــود؛ ولــی آمار مدارس ،حا کی از تالش ّ
مجدانه برخی و بیتوجهی و کمکاری تعدادی
دیگر اســت .متأســفانه در شــمار ی از آثار ارســالی ،اخالق پژوهشــی رعایت نشــده و در
ارجاعدهی مطالب ،روشمند نبودند .این امر حا کی از عدم رعایت ارجاع دهی صحیح
و فهم صحیح این امر است که گام نهادن محسوب گشته است.
 .2باید بر این امر افســوس خورد که با گذشــت چند ســال از برگزاری جشنواره عالمه
حلی در تهران از یکســو و اهمیت ،گســتردگی و شــهرت امر پژوهش در مجامع علمی
کشــور از ســوی دیگر ،برخی از مدیران محترم هنوز درک درســتی از این مســئله ندارند
ّ
و جشــنواره را حرکتی اجباری ،دســتوری یا نمایشــی میپندارند .این طرز تلقی بهنظر،
بسیار نگرانکننده می نماید و زحمات بسیاری از مسئوالن حوزه را نادیده میانگارد.
 .3در این میان ،نگاه برخی از طالب نیز جالب توجه است .عدهای بر این اعتقادند
ً
که هر اثری که به جشــنواره ارســال میشــود ،کامال بینقص بوده و باید مورد پذیرش
قــرار گیــرد .در واقــع آنــان دچــار نوعــی خودبــاوری بیپایــه هســتند و بــر این اســاس،
هیچگونــه نقــدی را در خصوص اثر خــود برنمیتابند؛ هرچند نوپا و کمتجربه باشــند.
بــاور نهچندان شایســته نیز پیامدهای ناخوشــایندی را به وجــود خواهد آورد که
ایــن ِ
نخستین آن ،توقف تعالی و پیشرفت صاحب اثر است.
 .4نــوع مقــاالت ارســالی از نظر ســاختار ،کامل و نزدیــک به آثار پژوهشــی بود؛ یعنی
قالــب مقالــه و شــیوه تتبع و تنظیم مطالب ،بســیار بهتر از ســال گذشــته بــود و تنها در
تحلیل و نحوه استفاده از مستندات و ارجاعدهی ،ضعفهای جدی وجود داشت.
 .5آمار امســال از نظر ّکمی در مقایســه با سال گذشته ،سطح پائینتری داشت؛ ولی
از نظــر کیفــی از میــزان قابــل قبــول و بهتری برخــوردار بــود .اغلب آثاری کــه خواهران
بــرای جشــنواره ارســال کردهانــد ،تحقیقات پایانی اســت .این آثار گرچه از نظر تالشــی
کــه نگارنــدگان دارنــد ،قابــل تقدیر اســت؛ اما به دلیــل آن که نوع آنهــا ،جمعآوری و
فاقد تحلیل علمی هســتند ،نمیتوانند جایگاه علمی نگارندگان را نشــان داده یا ارتقا
بخشــند .مقــاالت اندکــی نیز که از ســوی خواهران به جشــنواره رســیده ،از قوت کافی
امسال خواهران حتی در بخش پایان نامهها بسیار کمرنگ
برخوردار نیســتند .حضور
ِ
بود.
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بــا توجه به نکات یاد شــده ،توصیههایی چند به مدیــران ،معاونتهای پژوهش و
طالب محترم مدارس علمیه ارائه میگردد .امید که مورد توجه این عزیزان قرار گیرد:
الــف -برگــزاری جشــنوارههای علمی در سراســر دنیا ،زمینهای جامــع و پویا برای
کشــف استعدادهاســت و مجامــع علمــی دنیــا از ایــن رهگــذر ،نیروهــای کیفی خود
را کشــف ،شناســایی و مــورد بهرهبــرداری قــرار میدهنــد .ایــن روش ،ســودآوری
دوســویه دارد؛ یعنــی هــم محققــان مــورد حمایت مــادی و معنوی قــرار میگیرند و
هــم مؤسســات علمــی ،طر حهــای پژوهشــی خود را بــا همــکاری نخبگان ،ســامان
ً
میبخشــند .این امر کامال روشــن و مشهود است .جشــنواره عالمه حلی نیز محملی
مهــم و ارزشــمند در جهــت رشــد علمــی طــاب بــه شــمار مــیرود و در ایــن زمینــه،
بســیار تأثیرگــذار اســت .بنابریــن نهتنها نباید نگاهی ابزاری یا نماشــی به جشــنواره
داشــت کــه الزم اســت این حرکــت علمی نوپا را بیــش از پیش تقویت کــرد تا موفق
به دریافت امتیاز کشــوری گردد .در این صورت خواهد توانســت امکانات مادی و
معنوی خود را تا ّ
حد بســیار زیادی ارتقا بخشــد و طالب محترم را از مواهب بیشــمار
آن بهرهمند سازد.
ب -بیشــک نــگارش مقالــه و پژوهــش ،نیازمنــد آمــوزش اســت .یادگیــری
روشهــای تحقیــق در ّکمیــت و کیفیت کار ،تأثیر بســزایی خواهد گذاشــت و مانع
ســردرگمی و انحراف پژوهشــگر میشــود .بر این اســاس ،حوزه علمیه استانّ ،
طی
چنــد ســال گذشــته تــاش دارد تا بــا توجــه و حمایت معاونــت پژوهــش و برخی از
مدیــران مــدارس علمیــه ،دورههای آموزشــی کوتاهمــدت و بلندمدت برگــزار کند.
نتایــج ایــن کار در ّ
حــد خود ،بســیار قابل توجه بود .لذا انتظار این اســت که ســایر
مــدارس نیــز بــا برنامهریــزی منســجم ،نســبت بــه برگــزاری کارگاههــای آموزشـ ِـی
روش تحقیــق همــت گمارنــد و از مواهــب متعدد آن در جهت تقویــت علمی طالب
برخوردار گردند.
ج -با توجه به سطح تحصیلی طالب ،الزم است در هر حوزه ،یک یا چند استاد
ً
ّ
مجــرب کــه بــا روشهای پژوهش کامال آشــنایی دارنــد ،آنان را از مرحلــه انتخاب
موضــو ع ،فیشبــرداری و تحلیــل مطالــب ،مــورد نظــارت و راهنمــای خویــش قرار
دهنــد .این امر از جنبه های مختلف ،برای طالب ســودمند اســت.
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سخن مسئول اجرایی

چهارمین جشنواره عالمه حلی wتهران
در یک نگاه
محمدی
مهدی ّ
مسئول اجرایی جشنواره

امــام على  Aمیفرمایند:
«العمل كالتحقیق»؛ هیچ كردارى مانند پژوهش نیســت.
یکــی از اساســیترین رســالتهای حوزههــای علمیــه ،راهگشــایی بــرای مســائل و
مشــکالت مختلف حیات انســانی ،بر اســاس نصوص دینی اســت .از ســویی ،وسعت
و ســرعت پیشــرفتها و تغییــر نگاه ،ســبک زندگی و نیازهای انســان امروز ،ســؤاالت
و چالشهــای انبوهــی را در ذهنهــا ایجــاد کرده اســت که پاســخ بدانهــا ،ضرورت
تحقیق و کنکاش مضاعف در علوم دینی را بســی بیشــتر نمایان میســازد؛ از ســوی
دگــر ،بــه نظر میرســد ،نتایج پژوهشهــا و تحقیقات علمی اندیشــمندان مســلمان،
باید بر اســاس زبانی عرضه شــود که اســتوار و مورد فهم همگانی قرار داشــته باشــد.
بهرهگیــری از شــیوههای عام و مورد قبول برای ارائــه یافتهها و پژوهشهای علمی،
امری ضروری و بســیار پر اهمیت اســت .ا گر از شــیوههای رایج ارائه یافتههای علمی
استفاده نکنیم ،در واقع نخواهیم توانست با جامعه علمی بیرون از خود ،به نحوی
ســخن بگوییــم کــه برای آنها قابل فهم باشــد .حوزههای علمی شــیعی در ایران ،به
عنــوان امالقرای جهان تشــیع ،رســالتی عظیم در حفظ ،تولیــد و ترویج معارف دینی
بــر عهــده دارنــد و از این رو ،مجهز شــدن به زبان و شــیوههای رایج ارائــه یافتههای
علمــی ،امــری ضــروری اســت .بــزرگان و سیاســتگزاران حــوزه علمیــه ،برنامههــای
مختلفــی را بــر همیــن اســاس پیشــنهاد کردهانــد .برگــزاری جشــنوارههای علمــی در
حوزههــای علمیــه ،زمینــهای مناســب بــرای شناســایی و حمایــت از طالب مســتعد و
پژوهشــگر اســت .جشنواره عالمه حلی wچند ســالی است که با هدف تقویت نشاط
علمــی و گســترش روحیــۀ پژوهش ،شناســایی نخبــگان و اســتعدادهای علمی برتر،
زمینهســازی و هدایــت طــاب مســتعد بــه گرایشهــای تخصصی و کاربــردی کردن
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تحقیقات علمی ،متناسب با نیازهای داخلی و خارجی ،در قم و پس از آن در تهران
و ســایر اســتانها ،برگــزار میگــردد .جشــنواره عالمه حلی wاســتان تهــران ،عالوه بر
تــاش بــرای دسترســی به اهداف مذکــور ،انگیزهای مناســب در طــاب ایجاد کرده و
افقهای روشــن و امیــدوار کنندهای را برای آینده حوزه علمیه تهران ترســیم نموده
است.
دبیرخانــه چهارمیــن جشــنواره عالمــه حلــی wاســتان تهــران خداونــد منــان
را شــا کر اســت کــه توانســته اســت گامــی در جهــت نیل بــه این اهــداف بــردارد .این
دبیرخانه ،تالش نموده اســت تا با آســیب شناســی دورههای پیشــین ،در کنار جنبه
رقابتــی جشــنواره بــه جنبههای آموزشــی نیز بپــردازد؛ ازین رو ،بر آن اســت تا با ارائه
کارنامــهای تفصیلــی ،جامــع و بــا نگاهــی نقادانه ،طــاب محترم را در پر بار تر شــدن
تحقیقــات علمیشــان ،یــاری نمایــد .در ادامــه گزارشــی را رونــد اجرایی و آثار ارســال
شــده به دبیرخانه چهارمین جشــنواره عالمه حلی wاستان تهران ،ارائه میگردد:
در مجمــو ع 860 ،اثــر در قالــب مقالــه ،پایاننامــه و کتاب ،به دبیرخانــه چهارمین
جشــنواره عالمــه حلی wاســتان تهران راه یافت که  299اثر ،متعلــق به حوزه علمیه
خواهران و  561اثر ،متعلق به حوزه برادران اســتان بوده اســت.
از میان این  860اثر 704 ،اثر در قالب مقاله 12 ،اثر در قالب کتاب 93 ،اثر در قالب
پایان نامه و  72اثر در قالب تحقیق پایانی ســطح  2ارائه گردیده اســت.
از  860اثــر ارســالی ،تعــداد  53اثــر ،فاقــد شــرایط اولیــه بــوده و از دور رقابت خار ج
گردید.
در مرحله ارزیابی اجمالی ،تعداد  807اثر ،طی  2مرحله(مرحله اول توسط ارزیابان
و مرحله دوم توســط دبیر جشــنواره) مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 61 ،اثر
بــه مرحله تفصیلی راه پیدا نمود.
تعــداد  61اثــر باقی مانــده ،در دو دور ارزیابی(تفصیلــی  1و  )2مورد ارزیابی دقیق
قــرار گرفــت که پس از اتمام مراحل ارزیابــی تفصیلی  ،2آثار برتر ،انتخاب گردید.
آمار این جشــنواره ،که در انتهای این ویژهنامه در ج شــده ،بر اساس برترین آثار و
برترین مدارس اســتان تدوین گردیده است.
در بخــش برتریــن آثــار ،نــام آثار برتر و نویســندگان آنها بــه ترتیب رتبه و بر اســاس
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نمره ارزیابی هر اثر آورده شــده است.
در بخــش برتریــن مــدارس نیــز ،ســعی شــده ،فعالتریــن مــدارس در چهارمیــن
جشــنواره عالمــه حلــی  wمعرفــی شــوند .تعــداد آثــار ،معــدل مجمــوع نمــرات در
ارزیابیهای اجمالی ،تفصیلی 1و 2و میزان صحت و ســامت آثار ،از جمله معیارهای
انتخاب مدارس برتر بوده اســت.
آثــاری کــه فاقد شــرایط اولیه بودهاند ،از جشــنواره حذف و در معــدل گیری لحاظ
نشــده اســت .همچنیــن آن دســته از آثار که متعلق به شــخص فرســتنده اثــر نبوده،
طبــق آییننامــه ،در مرحله ارزیابــی اجمالی ،برای آنها نمره صفر در نظر گرفته شــده
و در معدل کلی ،مؤثر بوده اســت .بدین ترتیب ،مدارســی که از لحاظ کیفی فعالیت
بهتــری نمودهاند ،میانگین بهتری کســب کرده و در رتبه باالتری قرار گرفتهاند.
در پایــان ،ایــن دبیرخانــه از تــاش و حمایتهــای همیشــگی دبیرخانــه سراســری
عالمــه حلــی  ،wمدیــران حوزههــای علمیــه بــرادران و خواهــران اســتان تهــران و
مســئولین محتــرم مــدارس علمیه خواهــر و بــرادر و همچنین ،گروه علمــی و اجرایی
چهارمیــن جشــنواره عالمــه حلــی  ،wتقدیــر و قدردانــی مــی نمایــد .امیدوار یــم کــه
نتیجــه تالشهــای بی وقفه این مجموعه ،توانســته باشــد خوشــنودی حضرت ولی
عصر (عج) را جلب نموده باشــد.
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سخن گروه علمی برادران

فضیلت اندیشه و جایگاه پژوهش
روشمند و مو ّلد
حسین زحمتکش زنجانی
عضو گروه علمی

جشــنواره عالمــه حلی که به آثار پژوهشــی طــاب جوان اختصاص دارد ،چندی اســت
که بر فضای علمی و پژوهشــی حوزههای علمیه سراســر کشور ســایه انداخته و ارمغانی از
رویآوری به تفکر و ّ
تدبر روشمند و عرضه تحقیقات حوزوی را در پی داشته است .این
جشنواره به لطف خداوند الیزال به اندازهای در حوزههای علمیه سراسر کشور از شهرت و
محبوبیت برخوردار است که شاید کمتر طلبهای را بتوان یافت از چنین جشنواره عظیمی
بیاطالع باشــد .جشــنواره عالمه حلی ،فرصت مغتنمی اســت که زمینههای الزم را برای
عرضــه آثار برتر پژوهشــی بــا رویکرد دینی فراهم آورده اســت .این جشــنواره که اکنون با
اقبال عمومی طالب فاضل و اندیشمند روبهرو شده و آنها را به تکاپویی دانشبنیان و
پژوهشمحور واداشته است ،بهراستی میتواند تا سالیانی دیرتر به عرصهای برای تولید
و فرآوری دانش و فربهسازی اندوختههای علمی کشور بدل گردد.
البتــه از ایــن مســئله ،نباید غفلت ورزید که تا رســیدن به یک جشــنواره ایــدهآل ،هنوز
کارهــای زیــادی وجــود دارد که میتوان انجــام داد .این مهم تنها زمانی میســر میگردد
که جشنواره عالمه حلی ،جایگاه خود را در میان سایر جشنوارههای علمی کشور بازیابد.
ضروری اســت این نکته را بهخوبی دریافت که تناســب جوایز نقدی جشــنواره با ســطح
برگزاری آن هرچند مهم است ،اما مهمتر از آن ،اعتبارات حاصل از جشنواره برای برگزیدگان
میباشد .اکنون در جشنوارههای معتبر ،آنچه بیش از جوایز آنها اهمیت دارد ،اعتباری
است که این جشنوارهها به برگزیدگان خود میدهند و سابقه پژوهشی آنها را پررنگتر
مینمایند .در مجامع علمی ،هر قدر سابقه پژوهشی فردی درخشانتر باشد ،اعتبار علمی
و شــغلی او نیز بیشــتر خواهد بود؛ بهخصوص آنکه با توجه به فقر معیارهای مورد وفاق
ً
نخبگــی در حوزه علمیه ،فعال چارهای نیســت که به جشــنواره عالمه حلــی ،نگاه ویژهای
داشته باشیم.
سخن گروه علمی برادران
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ً
اساسا وضعیت پژوهش در حوزههای علمیه ،هرچند ّ
طی سالیان اخیر با همت معاونت
پژوهش تهران و مســئولین و مدیران و معاونت پژوهش مدارس علمیه حوزه ،پیشــرفت
ً
تقریبا هیچ حوزهای را نمیتوان یافت که با ّ
جدیت
خوبی داشــته اســت ،اما با این حال
کامل ،همه همت و تالش خود را در جهت فربهسازی و بهروزآوری فرآوردههای پژوهشی
ً
در حوزه متبوع خود مبذول دارد .معموال شیوه پژوهشمحور در مدارس علمیه ،قربانی
روش آموزشمحور میشود .بر این اساس بهراستی نمیتوان از فضای موجود رضایت و
امید داشت و اگر در امر پژوهش برای برخی از طالب و روحانیون ،توفیقی حاصل میگردد،
ً
اکثرا به صورت خودجوش بوده که تأثیر کمی را میتوان برای مســئوالن و اســاتید حوزه
در نظر گرفت .این در حالی است که آشنایی طالب علوم دینی با شاخصهای تحقیق و
مطالعه و توانایی در پژوهش و نگارش در عصر حاضر ،ضرورتی انکارناپذیر است .حجم
شبهات مذهبی و اعتقادی و نیز لزوم تبادل فعال علمی در عرصه بینالمللی ،بر اهمیت
این مسئله میافزاید.
بــا توجــه بــه شــرایط موجود ،جشــنواره عالمه حلــی که به همــت زبدگان عرصــه قلم و
پژوهــش در ســطح حوزههــای علمیــه برگــزار میگــردد ،عرصه پرثمری اســت تا به ســهم
خود ،روند پژوهشمحوری حوزه را تســریع بخشــیده و آن را با نیازها و مقتضیات جهانی
هماهنگ سازد .این در حالی است که به گمان من ،جشنواره عالمه حلی تهران در میان
سایر جشنوارههای استانی ،از صالبت و دانشبنیادی برجستهتری برخوردار است و این
شاید به دلیل موقعیت منحصر بفرد حوزه علمیه تهران در زمینه مطالعات روشمند و نیز
ســبقهی حاکم بر فضای علمی حوزه تهران باشــد که دیرینگی و پیشــینگی آن بر کسی
پوشیدهنیست.
طلیعــه چهارمیــن جشــنواره عالمه حلــی در حوزه علمیه تهــران ،با چنیــن رویکردی در
جامعه علمی حوزویان تهران درخشید و به استقبال آثار پژوهشی طالب رفت .آثار ارسالی
طالب در این دوره ،از نظر کیفی ،تفاوتهای چش ـمگیری نســبت به دورههای پیشــین
داشت .مهمترین نکتهای که در نگاه نخست به چشم میآمد ،ساختارپذیری آثار؛ اعم
از مقالــه ،پایاننامه و کتاب و همچنین اصولمندســازی شــاکله آنها بود؛ بدین لحاظ
آثار ارسالشده ،با توجه به آموزشهای انجام یافته توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه
ً
تهران و آشــنایی بیشــتر طالب با قواعد پژوهش ،غالبا از اســاس درســتی برخوردار بوده و
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نویســندگان با ّ
جدیت تمام ،خود را ملزم به حفظ ارکان اثر نمودند .این مســئله ،نشــان از
آن دارد کــه تحقیقــات حوزوی طالب جوان ،بهتدریج روشمند گردیده و بر غنای آن ،از
نظر شکل و محتوا افزوده شده است .از دیگر جلوههای مثبت جشنواره امسال ،همکاری
خــوب مدارس با طالب محقق خود و حمایت آموزشــی و معنــوی از آنها بود؛ بهگونهای
ً
که آثار پژوهشی غالبا پس از بومیسازی توسط مدارس و به شکلی مطلوب و برنامهریزی
شده ،به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید.
با این حال ،برخی نکات منفی را نیز میتوان در آثار ارسالی به جشنواره چهارم استان
تهــران ســراغ گرفــت؛ از جملــه اینکه آثار بــه لحاظ ّکمــی ،از وضع مطلوبی در مقایســه با
ســال گذشــته برخــوردار نبــود .دو دیگر آنکه عدم رعایت اخالق پژوهشــی در بســیاری از
آثار ،خســتگی را بر تن گروه علمی و ارزیابان جشــنواره باقی میگذاشت .جدا از قبح ذاتی
عمل ،به این مسئله اساسی باید توجه داشت که هدف از برگزاری جشنواره عالمه حلی،
خودآزمایی پژوهشی است ،نه خودنمایی بیحاصل .در آخر ،ضمن سپاس از نویسندگان
آثار و مدارس علمیه؛ بهخصوص معاونان پژوهش مدارس علمیه ،به طالب جوان توصیه
میکنم که با پشــتوانهای از آموختههای علمی و با رعایت کامل اصول و فنون پژوهش
و نگارش ،به تحقیقات بنیادین روی آورده و به فرآیند تولید علم در کشور یاری رسانند.

حسین زحمتکش زنجانی/فضیلت اندیشه و جایگاه پژوهش روشمند و مولّد
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پژوهش ،هدف نیست؛

راهی برای یافتن حقیقت است
سیدعلی شمسی
عضو گروه علمی
در باب ضرورت مطالعه و پژوهش

علمی روشــمندی اســت تا از طریق آن ،بتوانیم پاسخی مناسب برای
پژوهش ،تالش ِ
حــل مســائل خود بیابیم و یا دســت کم ،بدان نزدیک شــویم .بــی توجهی به پژوهش،
بــی توجهی به تالش برای پاســخ به مســائل اساســی زندگــی ،و درواقع ،بــی توجهی به
ت و یا
ی و معرف 
زندگی اســت .این بی توجهی ،ناشــی از نازل بودن و یا رکود ســطح آ گاه 
ناشی از شرایط خاص روانی ،اقتصادی ،سیاسی و ...است .به هر روی ،چنانچه زندگی
برای ما معنادار است ،و چنانچه نیازمندیم که بدانیم چگونه باید در قواره یک مسلمان
ً
زندگی کنیم ،باید مستمرا ،برای بهبود اوضاع آن بکوشیم .نوع و عمق آ گاهی و معرفت
ما ،و نوع رویکرد ما به زندگی ،نقشــی فعال و اساســی در کشــف مســائل و احســاس نیاز
ً
بیشــتر برای پاســخ به آنها دارد .این مسائل ،الزاما مسائل جدید و نوپدید نیستند؛ بلکه
بســیاری از آنها مســائلی هســتند که به وجود آنها ،اندک توجهی نداشــتهایم .هر قدر بر
عمق و گســتره آ گاهیهای علمی ما افزون گردد ،بر وجود مشــکالت و مســائلی عمیقتر
و البتــه در نــگاه ابتدایــی ،ناپیداتر ،واقف میگردیم؛ مســائل و مشــکالتی کــه حل آنها،
تأثیرات سرنوشتسازی بر عمیقترین الیههای زندگی ما خواهد گذاشت .پژوهشهای
علمی ،راهی است که چگونه زیستن ما ،و در نهایت ،فرهنگ را سامان خواهد داد و به
ش و معارف اســامی
ســاخت تمدنی غنی و قویم ،رهنمون میگردد .همه اندوخته دان 
که امروز در اختیار ما قرار گرفته ،مرهون پژوهشهای بسیاری است که تاکنون ،توسط
اندیشــمندان مســلمان ،انجــام گرفتــه اســت .الــزام بــه ارتقــاء و گســترش علــم و دانش
و ضــرورت رونــق پژوهشهــای علمــی بــر پایه آنهــا ،در شــرایط فعلی ،بــرای مــا ایرانیان
مســلمان ،بســیار حیاتی و ضروریتر از همه دورههای تاریخی است .هرگونه تالش برای
ارائــه الگوی زندگی اســامی ،بدون توجه جدی به ضــرورت انجام پژوهشهای عمیق
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ً
علمــی در حوزههــای مختلف علوم اســامی و انســانی ،کامال بی معنــی و بی ثمر خواهد
بود .فقر علمی ،اساســیترین مشــکل ما برای وقوف به مســائل واقعی و کشــف مسائلی
جدید است .فقر علمی ،ناشی از عدم اهتمام به مطالعه مستمر ،عمیق و روشمند است.
در بخشــی از جامعــه علمی مــا ،مطالعه ،عنصر و گوهری فراموش شــده اســت .هر روزه،
شاهد تولید آثار علمی متعددی هستیم؛ اما این آثار ،به چه میزان ،ناظر بر مسائل جدی
است ،تا چه میزان برای پاسخ به آنها تالش شده است و تا چه میزان ،بر دانشی عمیق،
وثیق و روزآمد اســتوار شــدهاند؟ ما برای کســب آ گاهیهای بیشتر ،وقوف به مشکالت و
ایجــاد مســائلی عمیــق ،راهی جز مطالعه نداریم .بســیاری از آثار علمی مــا ،بیش از آنکه
از بــکار نبــردن روشهای مناســب ،رنج برنــد ،از فقر علمی رنج میبرند .هــر روز ،بر انبوه
پرسشها و چالشهای علمی ،معرفتی و اخالقی افزون میگردد و حوزههای علمیه به
عنوان اصلیترین نهاد و ســازمان دینی و معرفتی ،باید پاســخگوی این نیازهای جدی
بوده و برای آینده نیز طر حریزی نماید .این ،نه تنها یک وظیفه است ،بلکه حوزه علمیه
باید بکوشــد انجام صحیح این وظیفه را با ّقوت ،بر عهده خود نگاه داشــته و همواره بر
آن اهتمام ورزد .وظیفه تولید و ترویج علوم اسالمی و علوم انسانی ،بر دوش حوزههای
علمیــه بــوده و هســت و تولید علــم ،جز با انجــام پژوهشهایی که بر مبنــای مطالعاتی
عمیق و دقیق بنا شده ،صورت نخواهد گرفت.
نگاهی به آثار علمی چهارمین جشنواره عالمه حلیw

ی و برگزاری کالسها و کارگاههای روش تحقیق و روش نگارش مقاالت
با برنامهریز 
علمــی ،کــه توســط معاونــت پژوهــش اســتان و با همــت و همــکاری مســئولین محترم
مــدارس علمیــه صــورت گرفــت ،آثــار علمــی ارســالی بــه چهارمین جشــنواره ،نســبت به
دورههای پیشــین ،از نظر رعایت ســاختار و معیارهای شــکلی و روشــی ،به خصوص در
بخــش مقاالت ،بهبود قابل مالحظهای یافته اســت .در بخش محتوایی نیز ،گرچه آثار
این دوره از جشنواره ،همچنان در مسائلی چون :توجه به مسائل و منابع جدید ،گستره
موضــوع تحقیق ،توجه به مســئله محــوری و کاربردی بودن ،رعایت اخالق پژوهشــی،
تنظیم مناســب مســتندات ،تحلیل ،تبیین ،تطبیق و نقد منطقی و روشــمند اطالعات،
ارائه اســتدال لهای مناســب و قوی و ارائه دســتاوردی واضح و مشــخص ،با مشــکالتی
ً
نسبتا جدی مواجه است ،با توجه به اینکه ارزیابی آثار در این دوره ،با سختگیری بسیار
سید علی شمسی /پژوهش ،هدف نیست؛ راهی برای یافتن حقیقت است
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بیشتری نسبت به دورههای گذشته انجام شد ،به نظر میرسد ،روند رو به رشدی طی
شده باشد .البته این روند ،در مجموع ،به کندی صورت میگیرد و چندان رضایتبخش
نیست .از اینرو ،مجموعه علمی و برنامهریز معاونت پژوهش استان تهران ،راهی دشوار و
صد البته ضروری برای رفع مشکالت اساسی و ارتقاء کیفیت محتوای آثار و فعالیتهای
علمی طالب ،پیش روی خود دارد که باید به سرعت آن را طی نموده و به رفع مشکالت
آن ،اهتمــام ورزد .بحمــداهلل ،برخــی آثار علمی طالب در چهارمین جشــنواره عالمه حلی
 ،wبسیار امیدوارکننده ،قوی و نوید بخش آیندهای درخشان بود.

30

ويژه نامه چهارمين جشنواره عالمه حلي  wاستان تهران

سخن گروه علمی خواهران

استنتاج بر پايه استداللهاي علمي
و نظرات نظا م مند

سرکار خانم جاللی
عضو گروه علمی

ضمــن احتــرام بــه دســتاوردهای علمــی طــاب محتــرم ،اکثــر مــوارد اشــکال مربــوط بــه
عــدم همســویی و ســازگاری مطالــب بــا نیازهــای جامعــه اســت .در تعــداد کمــی از آثــار ،توجــه
بــه نیازهــای جامعــه مشــهود بــود .برخــی از پژوهشهــا ،فاقــد اصــول اولیــه پژوهــش بــوده و
ً
عناویــن آثــار ،غالبــا تکــراری و غیرکاربــردی اســت؛ لــذا الزم اســت ابتــدا مــدارس ،موضوعــات
پژوهشــی طــاب را بررســی نمــوده و پــس از تأییــد ،بــه جشــنواره ارســال کننــد.
توصیــه مــن بــه پژوهشگــران جــوان ،آن اســت کــه از آنجــا کــه پژوهــش بــه معنــای
شــناخت حقیقــت و جســتجو بــرای کســب آ گاهیهــای جدیــد و حقیقــی بــا روش علمــی و
تــاش بــرای کشــف حقایــق یــا اثبــات نظری ـهای خــاص یــا پــرده برداشــتن از مجهــوالت
اســت؛ لــذا محقــق بــا اعتقــاد بــه ایــن امــر كــه بــا انجــام پژوهــش ،مســیر علــم را میپیمایــد،
بایــد اســتنتاجهای خــود را بــه اســتدال لهای علمی ّمتكی نماید .البتــه باید در نظر داشــت،
تــاش تحقیقاتــی در نظریــات پژوهشگــر خالصه نمیشــود و دیدگاههای پژوهشــی ،مانند
جریانــی اســت كــه از ّ
تحقیقات مرتبط بــا حوزه
فردیــت محققــان باالتــر مـیرود .این مهم در
ِ
دیــن و معــارف اســامی و تعلیــم و تربیــت دینــی و مذهبــی ،محســوس اســت.
ً
پژوهشگــران معمــوال در تالشهــای مطالعاتــی خویــش ،بــه ســیر تفكــرات میاندیشــد؛
همانگونــه كــه امــام علــی Aنیــز میفرماینــد« :بــه گفتــه بنگــر ،نــه بــه گوینــدة آن» .ایــن
اصــل ،ایجــاب میكنــد كــه محقــق بــه رونــد مســائل بیندیشــند و دیدگاههــای خــود را در
افــراد محــدود نكننــد .بــه عبــارت موجــز ،ماهیــت پژوهــش میطلبــد كــه محققــان در پــی
ارائــه نظــرات نظاممنــد باشــند و بــه جــای آنكــه در نشــانههای راه گرفتــار آینــد ،بــه خــود
راه بیندیشــند .فرامــوش نكنیــم كــه تحقیقــات ،راه تكامــل اندیشــه و تولیــد دانــش را همــوار
میســازد .توجــه بــه ایــن رســالت ،موجب میگــردد كه به ضــرورت رویكــرد پژوهش به تولید
اندیشــه ،اهمیــت بیشــتری بدهیم.
سخن گروه علمی خواهران
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خالء وحدت رويه در
تحقيقات علمي

ع اقدم
سرکار خانم زار 
عضو گروه علمی

ً
به نظر من سطح کیفی آثار ،تقریبا ضعیف بود؛ گرچه در برخی موارد ،چه از حیث
عنوان و چه از حیث محتوا ،قابل قبول و ارزشمند به نظر میرسید .اغلب عناوین
نیــز تکراری و فاقد مســئله بود .خــأ وحدت رویه در ارائه روش تحقیق در حوزههای
علمیه نیز نوعی ّ
تشــتت را در این بخش دامن زده اســت.
ً
دادههای علمی ارائهشــده در حوزههای خواهران چون نوعا زایا نیســتند ،طلبه را
ً
بــه ســمت تحقیق نمیکشــاند .البته این امر ،احتماال ناشــی از سیاســتگذاریهایی
ّ
اســت که مســئوالن حــوزه در نظــر گرفتهاند و باید بــه تدریج ،اصــاح و مترقی گردد.
پیشــنهاد میکنــم برنامهریزیهــای الزم بــرای ارائــه تحقیقــات کالســی برتــر در
موضوعــات مختلــف؛ نظیــر منطق ،کالم ،فلســفه و تفســیر انجام گیــرد و بهخصوص
مدارس ،اســاتیدی را که بــا روشهای نوین تحقیق آشــنایی دارند ،برای راهنمایی
جدی تر طالب پژوهشــگر جذب نمایند.
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ضرورت يادگيري

اصول اوليه پژوهش
سرکار خانم بادران
عضو گروه علمی

وجود موضوعات تکراری ،استفاده نکردن از منابع متقن و مرتبط با بحث و عدم
رعایــت اخــاق پژوهــش ،از نقاط ضعــف این دوره بود کــه بایــد در دورههای بعدی
از طریــق آموزشهــای مجــازی مرتفع گردد .توصیه من این اســت کــه طالب قبل از
ورود بــه موضــو ع ،اطالعــات كافی در خصــوص آن را به دســت آورده و منابع مرتبط
را مــورد مطالعه قرار دهند تا دید مناســبی نســبت به مســئله یافتــه و از تکرار مواردی
كــه در پژوهشهــای قبلی به آن پرداخته شــده اســت ،پرهیز گــردد .یادگیری اصول
اولیــه ،كار بــا ســایتهای اینترنتــی و جســتجوهای علمــی نیــز در ایــن زمینه ،بســیار
كارگشاســت و از تكرار مباحث جلوگیری مینماید.

سخن گروه علمی خواهران
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تأثير تحقيق در تثبيت دانسته ها
سرکار خانم شهیدیفر
عضو گروه علمی

ً
در مجموع میتوان گفت کیفیت آثار ،نســبتا رشــد بیشتری داشــت .یکی از نقاط قوت
آثار این دوره ،رعایت ّ
تنو ع موضوعات تحقیقی بود .به نظر میرسد در این دوره ،معاونان
محتــرم پژوهــش و اســاتید راهنمای گرانمایــه ،توجه و دقت بیشــتری در زمینه انتخاب
موضوع تحقیق مبذول داشتهاند .از سویی عنایت بیشتری از طرف طالب محقق ،نسبت
بــه رعایــت چارچــوب تحقیق صــورت گرفته بود که نویددهنده رشــد کیفی و مناســب در
تحقیقات کتابخانهای است .یکی از نقاط ضعف این دوره نیز بیتوجهی برخی از مدارس
بــه اهداف واقعــی پژوهش و اقدام بــه «حجمیکاری» بــود .بیتردید تأثیری که تحقیق
در تثبیــت دانســتهها در ذهــن محقــق دارد ،با هیچ روش دیگری قابل مقایســه نیســت.
ضمن اینکه فرد پژوهشگر در عرصههای دیگر زندگی نیز همواره به فردی ژرفاندیش و
دقیق تبدیل شده و مشکالتی را که در زمینههای گوناگون ،گریبانگیر وی و اجتماعش
میگردد ،به درستی حل و مرتفع خواهد کرد .این امر ،از فواید آشکار تحقیق است که برای
طالب علوم دینی ضرورت دارد.

34

ويژه نامه چهارمين جشنواره عالمه حلي  wاستان تهران

سخن گروه علمی
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ضرورت تحقيق در

موضوعات مورد نياز جامعه
سرکار خانم محسنی
عضو گروه علمی

آثار ارســالی به این دوره از جشــنواره ،از کیفیت خوبی برخوردار بود و بیشــتر،
ســطح علمی -ترویجی داشــت .یکی از نقاط ّقوت آثار مذکور ،تنو ع موضوعات
کاربــردی بــود .شناســایی منابــع معتبــر ،اســتفاده از اســاتید پژوهشگــر در این
حــوزه و همچنیــن اســتفاده از نرمافزارهــای معتبر پژوهشــی و تحقیــق پیرامون
مســائل میانرشــتهای و ســود جســتن از موضوعات مــورد نیاز جامعــه ،از موارد
ضروری اســت که طالب باید به آنها توجه داشــته باشــند.
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سخن مدیران مدارس علميه موفق برادران

عوامل انگیزشی طالب پژوهشگر
حجتاالسالم والمسلمین ظفر قاسمی
مدیر مدرسه علمیه فیلسوفالدوله

موفقیتدر مسئلهپژوهشدر سطححوزههایعلمیه،مقولهایاست کهعواملمختلفی
در آن دخیل هستند و به قول معروف ،ذوأبعادند که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :یکی از
عواملموفقیت،اهمیتدادنودغدغهداشتنمسئولین،اساتیدودستاندرکارانحوزههای
ّ
علمیه؛ اعم از مسؤلین و متولیان محترم حوزه و اساتید محترم تا دیگر بخشها و معاونتها
میباشد.اینتعبیر،تعبیردقیقیاست که«الناسعلیدینملوکهم»(عموممردم،تابعدین،
سیرهوروشرهبرانوبزرگانشانهستند).عمومطالبومحصلینعلومحوزوی،بسیارتحت
تأثیراساتید،بزرگانومسئولینحوزهمیباشند.شاهداینمطلب،مسئلهایاست کهدربرخی
ً
مثال وقتیبزرگانواساتیدآنها،دارای گرایش ّ
خاصسیاسیهستند،
حوزههاوجوددارد؛اینکه
مشاهدهمیشود کهعمومطالبنیزبهاینجهت ،گرایشپیدامیکنند.
ّ
اگر بزرگانومتنفذیندر یکمجموعهحوزوی،دغدغهپژوهشیداشتهباشند،بهصورت
قهری و ناخودآ گاه ،این دغدغه به طالب انتقال داده میشــود .البته داشــتن این دغدغه،
قدم اول برای حرکت به سوی پژوهش و موفقیت در آن است .بحمداهلل این جهتی که بیان
شد،در اینمدرسه ّ
مقدسهوجودداشتهوسببحرکتطالبدر زمینهپژوهش گردیدهاست.
درگیر نمودن اســاتید دروس اصلی با این مســئله و استفاده از ایشان به عنوان استاد راهنما
و مشــاور ،زمینهســاز ایجاد انگیزه طالب ،به منظور شــرکت در برنامههای تحقیقاتی مدرسه
گردیــده اســت .یکی دیگــر از عوامل موفقیــت ،پیگیری ،هدایت و نظارت مسـ ّ
ـتمر معاونت
ّ
پژوهش میباشد .حضور معاون پژوهش ّفعال ،بانشاط ،خالق و آشنا به مشکالت پژوهشی
ّ
ودغدغههایطالب،در بهسرانجامرسیدنتحقیقات،بسیار مؤثر است کهبحمداهللجناب
حجتاالسالم والمسلمین شهروزخواه ،معاونت محترم پژوهشی در مجموعه ما ،دارای این
ویژگیها بوده و بخش زیادی از موفقیت فعلیرا مرهونزحماتایشانهستیم.
از جملهعواملدیگری کهمیتواندعاملموفقیتباشد،برنامهریزیاست کهامریدشوار
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ً
و صعــب اســت .برنامهریــزی در بخش پژوهش ،بــه جهت اینکه معموال اولیــن دغدغه و
اولویتهر مجموعهآموزشیوتحقیقاتیاست،برنامهریزیپژوهشیرادچار مشکل،چالش
و پیچیدگی میکند .جمع نمودن میان برنامههای آموزش ،کتب تحصیلی و دروس اصلی
حوزه و نیز برنامههای پژوهشی ،کار سختی است که نیاز به تفکر و تجربه فراوانی دارد و باید
با توجه به شرایط داخلی هر مجموعه حوزوی ،برنامهریزی شود .البته معاونت پژوهش این
مدرسه بعد از بررسی و ارزیابی برنامههای پژوهشی مراکز حوزوی مختلف؛ مانند قم ،مشهد
و اصفهان و با توجه به شرایط داخلی در این مدرسه مقدسه توانست با استفاده از ظرفیت
تعطیالت تابستان ،برنامهریزی خوبی نموده و بدون آسیب زدن به برنامههای آموزشی ،به
اهداف خود دست یابد .مسئله بعدی ،جایگاه تشویق و تقدیر در مسئله پژوهش و تحقیق
ً
اســت کــه ایــن هم واقعــا از عوامل مؤثر بــرای ایجاد انگیــزه و موفقیت طــاب در این مقوله
میباشــد .بحمــداهلل یکی از اموری که چند ســالی اســت در مرکز مدیریت تهــران و معاونت
پژوهش ،با زحمات فراوانی که جناب حجتاالسالم والمسلمین سماوات کشیدهاند ،به آن
پرداخته شده ،همین بحث تقدیر و تشکر و تجلیل از پژوهشگران برتر و نمونه میباشد که
توانستهانگیزهخوبیدر بینطالبایجادنماید.
یکــی دیگــر از ضروریــات پژوهش ،آمــوزش و تعلیــم در زمینه روش تحقیــق و پژوهش
است .بسیاری از طالبی که پا به عرصه تحقیق میگذارند ،به دلیل اینکه با استانداردهای
پژوهشــی آشــنا نیســتند ،نمیتوانند در مراکز علمی ،جایگاه مطلوبی را کســب نمایند؛ لذا
این مســئله ،یک ضرورت اســت و طلبه پژوهشــگر باید با مراحل مختلف تحقیق و روش
آن آشنا شده و البته به صورت کارگاهی و کاربردی ،به ایشان آموزش داده شود تا بتوانند
پژوهشــی مطلوب را در ّ
حد اســتاندارد ارائه دهند .از دیگر عواملی که انگیزه فراوانی برای
ورود طــاب بــه عرصه پژوهش و ایجاد موفقیــت در ادامه راه دارد ،عبارت اســت از اینکه
طالب پژوهشگر ،اثر و نتیجه کار تحقیقی خود را ببینند.
در انتها به این نکته مهم اشــاره میکنم که در مورد طالب مبتدی و طالبی که در چند
ســال ابتدایی تحصیالت حوزوی هســتند ،باید دقت شود که ورود ایشان به مقوله تولید
علــم کــه تعبیــر حــوزوی آن« ،اجتهاد» اســت ،خطرنــاک خواهد بــود و موجب انحــراف و
کجروی میشود؛ لذا در سالهای ابتدایی باید به صورت تمرینی و زیرنظر اساتید خبره و
ّ
متبحر ممارست نمود و سپس بعد از چند سال بهتدریج ،وارد عرصه تولید علم شد.
سخن مدیران مدارس علميه موفق برادران
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ضرورت رویکرد نظامبخشی و
تحول در امر پژوهش

حجتاالسالم والمسلمین یونس صفری
مدیر مدرسه علمیه جامعه امیرالمومنینA

در شــرایطی که حوزههای علمیه به علت تکیه بر محفوظات و انقطاع از تحقیقات ،در
حالت رکود و توقف به سر میبرند و نیاز به ارتباط فعال با جامعه علمی و عرفی وجود دارد،
ضرورت پژوهش به صورت ّ
جدی احساس میشود؛ ضرورت نوآوری ،ضرورت فعالیتهای
ّ
بدیع ،خال ق و برنامهریزیشــده .اصل و اســاس حوزه علمیه بر علم اســتوار است .در طول
تاریخ در حوزههای علمیه ،مسائل علمی بسیار ّ
جدی و داغی وجود داشته و شور و نشاط آن
روز حوزههای علمیه ،باعث استواری و پیشرفت علوم اسالمی تا امروز شده است .چنانچه
حوزههای علمیه بخواهند این توســعه و پیشــرفت را ادامه دهند ،چارهای جز اهمیت به
پژوهش و اولویت قرار دادن آن ندارند.
بــر این اســاس جامعه علمیه امیرالمؤمنین Aجهت تقویت فرهنــگ پژوهش در میان
طالب ،ابتدا با استفاده از اساتید مدرسه ،اقدام به ایجاد انگیزه مناسب در بین طالب نمود و با
بیان اهمیت پژوهش و نقش آن در آینده علمی طالب ،بستر مناسبی در جهت امر پژوهش
ایجاد کرد .مسئولین ،معاونین و کادر اداری ،همسو و همصدا با اساتید محترم در کالسهای
درس ،جلســات عمومــی و ...طــاب را به کار پژوهشــی دعوت کردند .تجربه نشــان داده در
صورتی که مجموعه مدیریت مدرسه در خصوص موضوعی ،همرأی و ّمتفقالقول باشند،
طالب نیز به آن رغبت نشان داده و فعالیت بیشتری را به نمایش میگذارند .پیگیریهای
منظممعاونتمحترمپژوهشمدرسه،همکاریهایفشردهوخوبمعاونتمحترمآموزش
و دیگر عزیزان ،باعث حرکت دستهجمعی طالب در امر پژوهش گردید.
به عنوان یک تجربه و راهکار میتوان به مدیران مدارس علمیه توصیه نمود ،همانطور
هم و ّ
که ّ
غم ما مسئله آموزشی و انضباطی طالب است ،چنانچه مسئله پژوهشی مدرسه نیز
ّ
جدی گرفته شود و پیگیری منظم صورت گیرد ،اساتید و طالب پژوهشگر تشویق گردند و از
همه مهمتر ،برنامه منسجم آموزش پژوهش اجرایی شود ،نتایج بسیار خوبی در این زمینه
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خواهد داشت .به عنوان راهحل بلندمدت باید برنامه درسی اساتید با نگاه پژوهشمحور،
برنامهریــزی شــده و به اســاتید ،فرصت مطالعــه ،تحقیق و پژوهــش داده شــود و امکانات
مناسبی در اختیار ایشان قرار گیرد تا عالوه بر رشد علمی خویش بتوانند در امر پژوهش طالب
نیز فعال و پویا عمل کنند .اگر استادی در مدرسهای ،رشد علمی نداشته باشد ،مبتال به تکیه
بر محفوظاتشدهونمیتواندراهگشایپژوهشیطالبخویش گردد.
طــاب عزیــز نیــز باید بــا توجه بــه ظرفیتهای بــه وجود آمده توســط معاونــت محترم
پژوهش استان تهران ،تالش خود را مضاعف کنند و از این موقعیت برای تقویت مسائل
ّ ّ
رهبری(مد ظله العالی)،
علمی ،بهخصوص در زمینه فقه که بنا به فرمایش مقام معظم
ســتون فقــرات حوزههای علمیه اســت ،بهتریــن بهره را ببرنــد .طالب محتــرم با پژوهش
میتوانند ذهنی پویا داشته و نسبت به آنچه پیرامونشان میگذردّ ،
حساس باشند؛ برای
یافتن پاسخهای تازه با روشهای علمی اقدام کنند و برای باال بردن مهارتهای علمی
خویش و در اختیار گذاردن آن برای دیگران ،فعالیت با ارزشی انجام دهند .آنها میتوانند
با نوآوریهای خالقانه و البته پایبندی به ضوابط و سنتهای نیکوی حوزه و با اولویت
قرار دادن مســائل روز و مورد ابتالء و ارائه آن در جامعه اســامی ،به وظیفه خویش به نحو
احسنعملنمایند.
بحمداهلل جشنواره عالمه حلی با رویکردی صحیح ،درصدد نظامبخشی و تحول در امر
پژوهش مدارس علمیه و نمایشگاهی از فعالیتهای پژوهشی طالب مدارس علمیه است
که باید با انتظارات صحیح از مدارس علمیه و با توجه به ظرفیت ،استعداد و امکانات هر
مدرســه ،فعالیت خویش را ادامه دهد .این جشــنواره در حقیقت با اســتعدادیابی از طالب
عالقمند به پژوهش در حوزههای علمیه سراســر کشــور ،ظرفیت خوبی در اختیار معاونت
محتــرم پژوهش قــرار میدهد .به عنوان پیشــنهاد ،چنانچه برنامهای خــاصّ ،
مدون و
بلندمدت برای طالب ممتاز که اساتید فردا هستند ،صورت گیرد و این عزیزان در دورههای
کوتاهمدت و بلندمدت در ایام غیر درسی آموزشّ ،
تخصصی ببینند ،میتوانند به عنوان
نیروهای معاونت محترم پژوهش در مدارس به کار گرفته شــوند که در این صورت ،این
طــاب آموزشدیــده ،عالوه بر اینکه خودشــان امور علمی و پژوهشــی خویش را به پیش
میبرنــد ،به یاری ســایر طالب نیز میشــتابند که خــود این امر ،باعث رشــد کیفی مقاالت
جشنواره عالمه حلی و نشریات مدارس علمیه خواهد شد.
سخن مدیران مدارس علميه موفق برادران
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هماندیشی پژوهشی

و کاربردی کردن دروس
حجتاالسالم والمسلمین مصطفی صبوری

مدیر مدرسه علمیه خاتم األوصیاءf

یکی از بزرگترین مشــکالت امروز حوزه علمیه ،این اســت که اساتید و طالب ،آنگونه که
انتظار میرود،اهلجستجووتحقیقنیستند.همینامر سببشدهتاطالبعزیز،افقهای
کوتاه و گاه نادرســت برای خویش داشــته باشــند .حال در چنین ساختار و نظام آموزشی ،آیا
عالمان و اساتید بزرگی؛ همچون گذشتگان تربیت میشوند؟ اینکه طالب چهگونه درس
ّ
بخوانند؟ چهگونه کتاب را تحلیل کنند؟ چهگونه سراغ حاشیه مناسب ،اقوال مختلف ،ادله
و مستندات بروند؟ اینکه شرح فارسی نخوانند؛ از متن عربی هراس نداشته باشند؛ کتب و
نویسندگان مختلف را بشناسند به موضوعات فرادرسی و فرامتنی بپردازند و سؤاالتی از این
ّ
قبیل.پاسخگوییبهچنینپرسشهاییوظیفه کیستوراهحلآنچیست؟
رمز موفقیت مدرســه خاتماألوصیاء ،Aاین بوده اســت که در تقویم آموزشــی خود هر
ساله (بیش از یک دهه) کار و فعالیت پژوهشی با رویکرد تولید علم را منظور کرده و عالوه بر
کار پژوهشی مستمر در سال تحصیلی ،برنامهای نیز بهطور خاص ،در قالب اردوی علمی-
پژوهشی مشهد مقدس در ماه مبارک رمضان ،با انتخاب موضوعات مناسب و با همراهی
اســاتید جوان گنجانده اســت .نکته دیگر در خصوص موفقیت مدرسه ،رویکرد کاربردی
نمودن دروس اســت که اســاتید تالش میکننــد علم را از درون متن کتاب بیــرون آورند و
لباس کاربردی به آن بپوشانند .نیازسنجی طالب و ارائه طر حهای مطالعاتی متناسب با
ّ
هر پایه ،آموزش پژوهش با روشهای آسان ،تسهیل کار و جذاب نمودن آن برای طالب،
مراجعــه بــه کتابخانههای بزرگ کشــور در ّ
معیت اســاتید و ارتباط دادن اســتاد با طلبه ،از
دیگر شــاخصههای برنامههای پژوهشــی این مدرسه است .همچنین قبل از شروع سال
ّ
تحصیلی ،یک برنامهریزی کلی برای سال پیشرو طراحی میکنیم؛ طوری که در هر ماه،
حداقل یک برنامه پژوهشی داشته باشیم .مشارکت خود طالب در این برنامهها ،شادابی
خاصــی به فعالیتها میبخشــد .مــورد دیگر ،ارتباط ما با اســاتید مدارس دیگــر و حتی با
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برخی اساتید دانشگاه و مؤسسات پژوهشی غیرحوزوی است .این موضوع سبب میشود
تا طالب از اینکه نگاهی یکسو به جامعه علمی داشته باشند ،بپرهیزند.
ّ
حال ،توصیه ما به سایر مدیران و طالب جوان ،این است که با افراد فرهیخته و محقق،
ارتباط مستمر داشته باشند و به کار پژوهشی و طالب عالقمند به امر تحقیق ،ارزش و بها
دهند .اساتید ،طالب را با کتابخانه آشنا کنند؛ حتی برخی کالسها را در فضای کتابخانه
ً
برگــزار نماینــد؛ از محتویات دروســی؛ مانند :نحو ،منطــق و ...مخصوصا فقــه و اصول که
ّ
زمینهژهای پژوهشی متنوع و جذابی دارند ،سؤال و مسئله ایجاد کنند و قسمتی از نمره
دروس را به کار تحقیقی اختصاص دهند .البته از تشــویق و آموزش مناســب و کاربردی
نباید غفلت ورزید.
یکــی از بســترهای مناســب برای طر ح و بــه آزمایش گذاشــتن این برنامهها ،جشــنواره
عالمه حلی wاســت که جای بســی خوشــحالی و امیدواری دارد .حال که چنین بستری
ّ
مهیــا گردیده اســت ،باید مقدمات آن نیز به صورت صحیح طراحــی گردد .ارائه الگوهای
مناسب و استاندارد ،همراه با شیوههای متناسب با تحصیالت و علوم حوزوی ،ضروری به
ّ
نظر میرسد .اکنون که شاهد استقبال روزافزون طالب در جشنواره هستیم ،توقعات ما و
دیگران هم از این رخداد بیشتر میشود .باید رشد کیفی را در کنار رشد ّکمی ،مورد توجه قرار
داد .اکنون که جشنواره ،مقبولیت کشوری پیدا کرده ،شایسته است که به زیرساختهای
پژوهشــی در حوزه توجه بیشتری شــود .در جهت نیل به این هدف ،بهرهگیری از تجارب
مدارس ،اساتید و طالب موفق؛ مرتبط کردن مدارس با هم و انجام پروژههای مشترک؛ ارائه
موضوعات پیشنهادی و کتب مناسب برای تحقیق؛ تربیت اساتید و انتقال به مدارس؛
ارائه مقاالت برتر به مجامع علمی؛ ارتباط با دیگر جشنوارههای علمی کشور؛ ایجاد حس
رقابت علمی ســالم در میان مدارس و چاپ آثار برتر در قالب مقاله یا کتاب ،بســیار انگیزه
بخش اســت؛ به طور مثال میدانیم که برخی مدارس ،امکانات فیزیکی بسیار مناسبی؛
چون کتابخانه و فضای مناسب دارند؛ اما نیرو و نرمافزار فکری و اجرایی مناسب ندارند.
ارتبــاط مدارس با هم ،تشــکیل گروههای علمی میان اســاتید و طالب مــدارس و کارهای
جمعی از این قبیل ،این خأل را پر میکند .در نهایت برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید از
تمامظرفیتهایموجود،بهرهبرداری کردوباایجادفضایهماندیشیمناسب،بهبهترین
طر حها دست یافت و در موقعیت مناسب ،آن را اجرایی نمود.
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همپایگی تبلیغ و پژوهش هدفمند
حجتاالسالم والمسلمین سید عبدالحمید صفوی هاشمی

مدیر مدرسه علمیه دارالمبل ّغین فلسفی

حوزه علمیه دارالمبلغین فلســفی در ســال  1385توســط مرجع عالیقدر جهان تشیع
و ّ
مفســر عظیمالشــأن قرآن کریم ،حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شــیرازی ،در منطقه
 12تهران (خیابان ری) تأســیس گردیده و هما کنون نیز با مســئولیت مســتقیم ایشان
و مدیریت اینجانب اداره میشود .این حوزه در منزل مسکونی واعظ شهیر و خطیب
توانمند ایران ،مرحوم حجتاالســام والمســلمین فلسفی که نام وی در میان خطبای
جهان تشــیع ،درخششــی خیرهکننــده دارد ،بنا گردیده اســت؛ شــخصیتی که حضرت
ّ ّ
رهبری(مــد ظله العالی) او
امــام خمینــی wوی را «زبان گویای اســام» و مقام معظم
را «پهلــوان منبــر» میخوانند .بنای این حوزه در منزل مرحوم فلســفی و نامگذاری آن
به نام ایشــان ،آثار زیادی برای طالب دارد و قطعا طلبهای که می بیند ،تاریخچهای
بسیار ارزشمند و درخشان ،او را همراهی میکند و مکانی که وی در آن درس میخواند،
منزل شخصیت کمنظیری است که او هم در امر تبلیغ به اوج رسیده ،طلبه را به این
ّ
تفکر سوق میدهد که من چرا نتوانم در زمان خودم به اوج قله تبلیغ برسم.
ً
این موارد قطعا او را از لحاظ روانی کمک میکند .ضمن اینکه اینجا مکانی است
کــه ســالها ،این شــخصیت کمنظیــر در آن ،به روضــه و عبادت و ســخنرانی پرداخته
اســت کــه این مســئله نیــز مکان حاضــر را از حیــث معنویّ ،
منور ســاخته اســت .وجود
اســاتید توانمند ،برگزاری جلسات هفتگی اخالق ،برگزاری روزانه قرائت زیارت عاشورا،
فعالیت واحد کالم امام و رهبری و واحد شهدا ،ساختمان مناسب ،امکانات الزم و ...از
ویژگیهای مثبت این مدرسه علمیه است .پیگیری معاون پژوهش ،تشویق طالب،
ارزیابــی مقــاالت ایشــان ،تشــکیل شــورای پژوهش بــا حضور اســاتید ّ
مجــرب و اجرای
مصوبات حوزه ،بیان اهمیت مقالهنویسی و پژوهش در جلسات ّ
مکرر و ترغیب طالب
به شــرکت در جشــنواره ،با تعیین جوایز برای شــرکتکنندگان ،از عوامل موفقیت این
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مدرسه به شمار میآید .پژوهش و مقالهنویسی یکی از عوامل ایجاد نشاط در مدرسه
محسوب میشود .طلبه میتواند ثمره چندین سال تحصیل علوم مختلف را به رشته
تحریر درآورده و دریابد که تالشهای مستمر وی بیهوده و بیثمر نبوده است.
انتظــار ایــن اســت کــه جشــنواره ،امتیازاتی بــرای طالب شــرکتکننده ایجــاد نماید؛
ماننــد اینکه ارســال مقاله ،یکی از مال کهای امتیاز طالب باشــد یــا اردوها و امکانات
ورزشی ویژهای برای این افراد در طول سال فراهم گردد .بهتر است اسامی برگزیدگان
جشــنواره از طریق ســامانه اتوماســیون به تمام مدارس اعالم گردد .زمان زیاد ارزیابی
مقــاالت نیــز کــه حــدود هفــت مــاه بــه طــول میانجامــد ،موجــب دلســردی و کاهش
اســتقبال در دوره بعد میشــود .همچنین ا گر فراخوان جشــنواره از نیمه شــهریور ،آغاز
و تــا نیمــه دیماه ادامه یابد ،مســئولین حوزهها میتوانند پیگیــری ّ
جدی و مداومی
جهت ایجاد انگیزه برای طالب انجام دهند .فرصت چهار ماهه ،مدت زمان مناســبی
جهت تهیه یک مقاله موفق است؛ هرچند طالب باید در تابستان که از اوقات فراغت
بیشــتری برخوردار هســتند ،مقدمات کار را فراهم آورند و چهار ماه باقی مانده تا نیمه
اردیبهشــتماه ،زمــان مکفی بــرای ارزیابی آثار و اعالم نتایــج خواهد بود .مطلب دیگر
اینکــه تمــام مقاالت ،همــراه با زندگینامه و عکس مؤلف در ســایت معاونت پژوهش
قرار گیرد تا موجب دلگرمی و تشویق طالب گردد.
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تولید علم؛

مرهون مجاهدتهای علمی است
حجتاالسالموالمسلمینمهدیرنجبريان

مدیر مدرسه علمیه امام خمینیw

بیشــک رشــد و حرکت در همه شــاخههای علوم در گرو تحقیق و پژوهش اســت.
معارف ناب شــیعی هم با تحقیقات و پژوهشهای گســترده و طاقتفرسای عالمان
بزرگ شــیعه به شــکوفایی رســیده اســت .ا گر علمای ما ،همه همت خود را مصروف
یادگیری ســخن اســاتید و انتقال آن به شــا گردان خود نمیکردنــد و با پژوهشهای
عمیــق ،بــه تولیــد نظریــات نویــن نمیپرداختنــد ،امــروز فقــه مــا همــان فقه بســیط
ّ
محدثیــن صــدر اول و فلســفه ما حدا کثر همان حکمت مشــاء بوعلی بــود و ا گر امروز
فقه ما یکی از متعالیترین نظامات فقهی و حقوقی دنیاســت و ا گر حکمت متعالیه،
بســیاری از گرههــای علــوم عقلــی و حتی نقلی را گشــوده اســت ،همــه و همه مرهون
مجاهدتهــای علمــی ،نوآوریهــا و پژوهشهای ژرف و عمیق حکیمــان و فقیهان
بــزرگ مــا در درازنــای تاریخ تفکر اســامی اســت .بنابراین بــر مســئوالن ،برنامهریزان
و عمــوم اســاتید و طــاب الزم اســت تحقیــق و پژوهــش را که رمــز شــکوفایی علوم و
معارف اســت ،در رأس امور علمی قرار دهند.
بر این اســاس ،اراده جدی عموم مســئوالن و اســاتید مدرســه علمیه امام خمینی
 ،wبهویــژه ّ
تولیــت بزرگــوار این مدرســه ،حضرت آیــتاهلل صدیقی(دامــت برکاته) و
نیز برنامهریزیهای مناســب و مســتمر در امور پژوهشی ،رمز موفقیت این مدرسه در
جشنواره عالمه حلی wاست .اما برای تفصیل بیشتر به عوامل ذیل اشاره میکنم:
ّ
تولیت بزرگوار مدرسه ،اهتمام ویژهای به امر پژوهش دارند و با اظهار این دغدغه
در مناســبتهای مختلــف ،طــاب را بــه تحقیقــات هــر چه بیشــتر و موفقتر تشــویق
میکنند و با صبر و حوصله خاصی در جلســات اصلی پژوهشــی مدرسه شرکت نموده
و از مســئوالن ارشــد حوزه هم برای شــرکت در این جلســات دعوت مینمایند .حتی
جشنوارهای داخلی با عنوان «جشنواره میرداماد» در سال  91برگزار گردید که پیامد
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خوبی داشــت .این جشــنواره داخلی که همهســاله برگزار میشــود ،ســهم بسزایی در
ترویــج فرهنــگ پژوهش در میــان طالب دارد .هر طلبهای فرصــت مییابد تا حاصل
زحمات خود را در معرض نقد و بررســی اســاتید و دوســتان خویش قرار دهد .از سوی
دیگــر ،تعــداد قابــل توجهــی از اســاتید ایــن مدرســه ،از پژوهشــگران و نویســندگان
ً
موفقــی هســتند که بعضــا آثار علمی چاپشــده و قابلقبولــی در عرصههای مختلف
ارائه کردهاند.
به هر روی انتظار ،آن است که مدیریت استان ،اهتمام بیشتری به مسئله پژوهش
داشــته باشــد؛ بــه طور مثــال مرکــز میتواند یکــی از شــرایط ّ
معمم شــدن را ارائه یک
مقالــه علمــی قــرار دهد و یا ســایر ابزارها و امکانات دیگری که در اختیار مرکز هســت.
یکــی دیگــر از انتظاراتی که وجود دارد ،این اســت که با ارائه تســهیالت پژوهشــی؛ از
قبیــل معرفی به مرا کز علمی و تحقیقاتی کشــور ،اعطای کارتهای شناســایی معتبر
ً
و شناختهشــده در مرا کز علمی و ایجاد برخی معافیتهای آموزشــی و مانند آن ،اوال
ً
منتخبین جشــنواره را که معموال اســتعدادهای درخشــان حوزه هســتند ،برای رشــد
ً
بیشــتر یــاری کننــد و ثانیا انگیزه بیشــتری برای ســایر طــاب فراهم آورنــد .همچنین
ارتباط و تعامل بیشــتر و نزدیکتر مســئوالن جشنواره با مسئوالن مدارس و طالب ،از
اصلیترین عوامل رشــد و ارتقای این جشنواره است.
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ارتقای توان پژوهشی طالب در
گرو برنامهریزی منظم

حجتاالسالم و المسلمین ناصر پناهی پارچین
مدیر مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیمA

هرچند موفقیت ،امری نسبی و دارای مراتب است؛ اما طالب مدرسه حضرت عبدالعظیم
 Aاز همــان پایــه اول بــا معاونت پژوهــش ،ارتباط خوبی برقرار مینماینــد و با نگارش و
ارائه تحقیقات کالســی ،تجربه پژوهشــی خود را آغاز میکنند .در معاونت پژوهش ،برای
ارتقای توان پژوهشی طالب ،برنامهریزی پایهبهپایه انجام میشود .اگر نگاه و زاویه دید
طالب و مدیران نسبت به پژوهش ،شفافتر و دقیقتر شود ،درخواهند یافت که پژوهش،
نهتنها مزاحم فضای آموزشی نیست ،بلکه پشتوانه و میدانی ّ
جدی برای درک صحیحتر و
دقیقتر تمامی آموزههای علمی است .اگر اجازه دهیم تغییر روش در فضای آموزش اتفاق
افتاده و تنگنظری کنار برود ،آنگاه بهرهوری زمان اقتضاء میکند که از تجربه پژوهش
بهخوبی استفاده شود .پژوهش بهسادگی میتواند انگیزه علمی را باال ببرد؛ نشاط علمی و
تحصیلی را افزایش دهد و افق نگاه آینده را روشنتر کند .در پژوهش ،قدرت علمی طالب،
هم رشد میکند و هم به آیندهسازی میانجامد.
ضمن تشکر از مسئولین دبیرخانه جشنواره عالمه حلی تهران ،انتظار میرود دبیرخانه
محتــرم بتواند مشــارکت حدا کثری طالب را از طریق سیاس ـتها و برنامههای مناســب،
پاسخ بههنگام دهد .ضروری است سازوکارهای گوناگون مدیریتی به گونهای انتخاب،
پیگیری و اجراء شود که فرهنگ نشاطافزایی پژوهشی در میان طالب و مدارس علمیه،
بهخوبی گسترده شود .کیفیت ارزیابیها و اطالعرسانی بههنگام ،رعایت تناسب علمی
طالب و بهکارگیری ارزیابان بیشــتر و اقداماتی از این دســت ،میتواند کیفیت جشــنواره
را بــاال ببــرد .البته مســائل خــاص فضــای دبیرخانه ،خود فصلــی ّ
مجزا میطلبــد .آینده
جشنواره از راهی که تا به حال آمده است ،بهخوبی پیداست؛ آیندهای پرشورتر ،پرثمرتر
و بانشــاطتر .امیــدوارم این قبیل فعالیتها ،مورد نظر و لطــف صاحب اصلی حوزههای
علمیه قرار گیرد؛ إنشاءاهلل.
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رشد علمی ،اخالقی و پژوهشی
طالب در طبیعت ناب سربندان

حجتاالسالم و المسلمین حسن والیی برحق
مدیر مدرسه علمیه امام حسن Aسربندان

روســتای ســربندان از توابــع دماونــد و در  ۸۰کیلومتــری شــرق تهــران واقع اســت .مردم
آن از تبــار کردهــای کرمانــج هســتند کــه در زمان کریمخــان زنــد از چناران بــه این ناحیه
کوچیدهاند .سربندان ،مرکز دهستان ابرشیوه محسوب میگردد .این روستا هم اکنون به
رغم برخورداری از موقعیت آب و هوایی مناســب ،منطقهای محروم به شــمار رفته ،دارای
مشــکالت عدیــدهای اســت .با این همه ،شــرایط اقلیمی و نیاز مــردم آن ّ
خطه ،مــا را بر آن
ً
داشــت تا بر خالف رویه حوزههای علمیه که معموال در شــهرها بنا میشوند ،در این روستا
دســت به تأســیس مدرســه علمیه ّ
متبرک به نام «امام حســن مجتبی »Aزده و محیط
مناســبی را جهــت تعلیم علوم اســامی و گســترش فرهنــگ دینی فراهم ســازیم؛ فضایی
دور از مشغلههای روزانه شهری و آلودگیهای مختلف اجتماعی ،اخالقی و آب و هوایی؛
محیطــی که طالب بهراحتی مســیر علمــی خود را بپیمایند و به مقامــات عالیه فقهی و...
نائل گردند .بیشک طبیعت ناب و دشت و کوه روستای سربندان اگر ذوق اخالقی طلبه
ُ
را افزایش ندهد ،دستکم رهزن خلق و خوی فطری و طهارت باطنی او نخواهد بود .شاید
ذکر این نکته خالی از لطف نباشــد که مرحوم عالمه امینی ،مدتها در این روســتا اقامت
داشــت .میتوان گفت آنچه تاکنون نصیب حوزویان و مردم ســربندان شــده اســت ،به
برکت نفسهای گرم و معنوی این عالمه بزرگوار بوده است.
به هر حال ،اکنون پنجمین سال است که توفیق خدمت به سربازان حضرت حجتf
در روســتای ســربندان را یافتهام و بحمداهلل رشد علمی ،اخالقی و پژوهشــی آنان را شاهدم.
بهویژهمفتخرم کهاینمدرسهدر زمینهپژوهش،به ُیمن کوششهایجدیمعاونمحترم
پژوهشآن،پیشرفتیشگفتانگیزداشتهوافزونبرامکاناتپژوهشی؛همچون کتابخانه،
ســایت و نیز آموزشهای مســتمر روش تحقیق ،گامهای ارجمندی برداشته شده است که
إنشاءاهلل در سالهای آینده ،نتایج و آثار چشمگیرتری را عرضه خواهد کرد.
سخن مدیران مدارس علميه موفق برادران
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ضرورت پاسخ گويي به
نيازهاي علمي جامعه

سرکار خانم خاموشی

مدیر مدرسه علمیه الغدیر
نخســت آنکــه فعالیــت علمی مســئوالن بایــد در جهت رضــای خدا و امــام عصرf

ّ
مستمری با هدف پیشرفتهای علمی -اخالقی طالب
باشد .دوم آنکه پیگیریهای
صورت بگیرد.
بحمــداهلل مدیــران موفــق در ســطح حوزههــای علمیــه خواهــران بســیارند و تالش
همــه ایــن عزیزان ،قابل تقدیر اســت .تشــویق طالب به امر پژوهش و شــرکت آنان در
همایشهــای علمــی موجــب میشــود تا حاصل تــاش علمی ایشــان به منصــه ظهور
رســیده و موفقیتهــای بیشــماری را بــه دســت آورنــد .این امــر ،انگیزه مدیــران را نیز
افزایــش میدهد و آنان را به کوشــشهای ّ
جدیتــر فرامیخواند .البته طالب هم باید
نیــرو و تــوان خــود را در ســازندگی اخالقــی و علمی بــه کار گیرند تا پاســخگوی نیازهای
علمی ،فرهنگی و پژوهشــی جامعه باشــند و از این رهگذر بتوانند وظیفه شــاگردی در
مکتــب امــام صــادق Aرا به جــا آورند .به هــر حال بهتر اســت جوایزی کــه به طالب
برگزیــده اعطــاء میشــود ،معقــول بوده و متناســب با تالش آنان باشــد .ضمــن اینکه
بخــش مؤثــری از موفقیتهــای طالب ،مرهون زحمات اســاتید راهنمای آنان اســت و
الزم است این تالشها و زحمات علمی اساتید نیز مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.
متأســفانه ســال گذشــته ،شــاهد عــدم اطالعرســانی بهموقــع بــه معاونیــن پژوهش
حوزههای علمیه در خصوص نفرات برتر جشــنواره بودیم .گویا تالش مدرســه در این
راســتا نادیــده گرفتــه شــده و هیچگونــه دعوتنامــهای برای مدیریت مدرســه ارســال
نگردیــد .همچنیــن الزم اســت معیارهــای ارزیابی آثار بهروشــنی بیان شــود تا طالب و
اســاتید راهنما با توان بیشــتری در این رقابت شــرکت کنند .ضمن اینکه هماندیشی
ً
با اساتید راهنمای موفق در این عرصه میتواند در پیشرفت کیفی پژوهشها و طبعا
جشنواره مؤثر باشد.
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افق پيشروي جشنواره
و رشد کيفي آن

سرکار خانم عباسی

مدیر مدرسه علمیه کوثر

فعالیتهای پژوهشی این مدرسه را میتوان در محورهایی؛ نظیر برگزاری دورههای
مهارتافزایــی پژوهــش بــرای طــاب و اســاتید ،فراهــم کــردن امکانات پژوهشــی برای
طالب و ترغیب و تشــویق آنان برای حضور در جشــنواره ،هماهنگی جشــنواره با مدرسه
در خصــوص معرفــی برگزیــدگان و تقدیــر از اســاتید راهنمای برتر فهرســت کــرد .به نظر
میرســد با تالشهای مســئولین ،آینده چشــمگیری برای این جشــنواره خواهد بود؛ اما
بهتر است برای رشد کیفی جشنوارهّ ،
تخصصیتر عمل شود و هر موضوع و پایاننامهای
ً
برای جشنواره ارسال نگردد و یا موارد ارزیابیشده به شرط اصالح ،در سال آینده مجددا
شرکت نمایند.
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جشنواره  ،موجب شکوفايي
استعداد طالب ميگردد

سرکار خانم فضائلی

مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجهB

اطالعرسانی در خصوص برگزاری جشنواره و ارسال آثار باید بهموقع باشد و زمانبندی
آن نیز در ابتدای ســال تحصیلی صورت نگیرد تا طالب بیشــتری بتوانند شــرکت کنند.
همچنین بهتر اســت برای تشــویق طالب برجســته و برگزیده ،آثار مکتوب آنها منتشــر
و بــه صــورت کتــاب ،در اختیــار دیگران قــرار داده شــود یا در نشــریهها و مجالت علمی-
پژوهشــی انتشــار یابد .حمایتهــای مالی از طــاب برگزیده و فراهم ســاختن تمهیداتی
برای بهکارگیری آنان صورت پذیرد تا روند پیشرفتشان تسریع گردد .بحمدهلل جشنواره
عالمه حلی ،باعث شــکوفایی اســتعدادهای طالب خواهر و برادر شــده و مشـ ّـوق خوبی
برای پژوهش است.
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تعالي جشــنواره در گرو نوزايي
هدفمند و ساختارگرا

سرکار خانم ریاضی

مدیر مدرسه علمیه کوثریه

دراینمدرسه،برنامههایمتعددیدرخصوصتوسعهفرهنگپژوهشدربینحوزویان
بهاجرادرآمده کهبرخیازآنهاعبارتاستاز :کالسهایروشتحقیق،آموزشنرمافزارهای
پژوهشی و مشاوره در امر انتخاب موضوع .ایجاد کتابخانه مجهز ،سایت نرمافزار و اینترنت
و ســالن مطالعه نیز از دیگر فعالیتهای پژوهشــی این مدرســه به شــمار میآید .همچنین
اســتعدادهای ّ
متعددی در این مدرســه حضور دارند که الزم است جهت بهرهبرداری از آنان
برنامهریزی شود .بدون تردید جشنواره عالمه حلی ،یکی از ظرفیتهایی ارزشمندی است
که طالب جوان میتوانند تالشهای علمی خود را به منصه ظهور گذاشته و در رقابتی سالم
وپیشروندهشرکتنمایند.بااینحالبهنظر میرسدجشنوارهبرایتعالیخویش،نیازمند
نوزایی هدفمند و ساختارگراست .به ویژه آنکه آموزش روش تحقیق به صورت کارگاهی و
فراگیرمیتواندسرلوحهبرنامههایجشنوارهومعاونتپژوهشباشد.
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ضرورت برگزاري کارگاههاي پژوهش و
تعامل با نهادها و مراکز علمي

سرکار خانم هاشمی علیا

مدیر مدرسه علمیه فاطمیه Bچیذر

ّ
اهم فعالیتهای پژوهشــی این مدرســه عبارت اســت از :برگزاری كارگاههای آموزشی
روش تحقیــق بــرای پایههــای مختلف و در ســال پنجم بــرای تحقیق پایانــی؛ برگزاری
چندین نشست ،میزگرد و همایش در ارتباط با مسائل اعتقادی و اجتماعی روز؛ تشكیل
ّ
گروههای پژوهشــی متشــكل از فار غالتحصیالن و نظارت بر فعالیتها؛ تعامل و ارتباط
با نهادها در زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و پژوهشی .مدرسه فاطمیه
چیــذر دارای واحــد پژوهشــی اســت و از امكاناتی؛ چــون كتابخانه با تعــداد  10هزار جلد
كتــاب ،ســالن مطالعــه ،بانــك ســیدی ،مجــات و اتــاق ســایت ،جهــت اســتفاده طالب
برخوردار می باشد.
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انتشار آثار پژوهشي ؛

سرلوحه برنامههاي جشنواره
سرکار خانم هاشمی علیا

مدیر مدرسه قاسم بنالحسنA

این مدرسه از آغاز فعالیت تاکنون ،عالوه بر برگزاری کالسهای درس ،تالشهایی نیز در
خصوص پژوهش داشته است که از جمله میتوان به فراخوان مقاله نویسی ،کالسهای
پژوهشی مورد نیاز اشاره کرد .همچنین کتابخانه
آموزش روش تحقیق ،تهیه نرمافزارهای
ِ
ّفعال و اتاق سایت در مدرسه دایر است که طالب از آنها استفاده میکنند .به نظر میرسد
شناســایی اســتعدادهای موجود در امر پژوهش ،حرکتی بههنگام و مفید خواهد بود .اما
این امر به تنهایی نمیتواند کافی باشد؛ بلکه حمایت همهجانبه از این استعدادها؛ مانند
تأمین اساتید کاردان و پژوهشگر برای راهنمایی طالب ،فراهم ساختن امکانات پژوهشی
و نیز انتشار آثار پژوهشی باید سرلوحه برنامههای مسئوالن امر باشد .در خصوص برگزاری
جشــنواره نیــز باید مدیران محترم حوزههای علمیــه خواهر و بــرادر و دبیرخانه آن ،ضمن
ّ
هماهنگــی میــان حوزههــای خواهــر و برادر و تســریع در امــور مربوط به جشــنواره ،بر کلیه
مراحل؛ اعم از ثبتنام و ارزیابی آثار و معرفی برگزیدگان ،نظارت کافی داشته باشند.
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لزوم قدرداني از اساتيد راهنما
سرکار خانم میرمؤمنی

مدیر مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیمA

اطالعرســانی مطلوب به طلبهها و در اختیار قرار دادن امکانات؛ از قبیل اســاتید راهنما
و مشــاور ،جهــت هدایــت صحیح در امر نوشــتن ،اســتفاده از ســایت ،نرمافــزار و ...از جمله
فعالیتهای این مدرســه در امر پژوهش اســت .البته باید از اســاتید راهنما که بخشــی از
زحمــات را به دوش کشــیدند ،قدردانــی به عمل آید .طالب موفق و شایســتهتقدیر ،مورد
حمایت قرار گیرند و تعامل سازنده و بهینهای در طول سال با آنها صورت گیرد .برگزاری
کارگاههای پژوهشی با اساتید ّ
مجرب نیز میتواند در بنیه علمی و پژوهشی آنان مؤثر افتد.
دعوت از اســاتید ارزیاب و ارائه نقطهنظرات در خصوص بررســی آثار و نتایج آن هم برای
پژوهشگران و برنامهریزان ،مفید خواهد بود.
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امام صادق Aدماوند

آیت اهلل جاللی خمینی

امام صادق Aورامین

امام صادق Aفیروزکوه

حجت ابن الحسنf

امام صادق Aاسالمشهر

امام علی ابن ابی طالبA

مشکوة

قائم  fچیذر

نام مدرسه

3

1

1

1

2

2

3

3

3

4

1

1

2

8

تعداد آثار

3

0

0

0

2

1

3

2

1

1

0

0

0

2

0

1

1

1

0

1

0

1

2

3

1

1

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

فاقد شرایط آثار وارد شده قبول
دراجمالی اجمالی
اولیه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2/5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2/5

معدل امتیاز تعداد امتیاز قبولی امتیاز
اجمالی مجموع
آثار
اجمالی
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جدول رتبه بندی مدارس علمیه برادران استان تهران
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

آیت اهلل مجتهدیw

جعفریهپاکدشت

بقیه اهلل f

امام رضاA

امام القائمf

امام حسن مجتبی Aسربندان

دارالمبلغینفلسفی

حضرت عبد العظیمA

امامخمینیw

جامعهامیرالمومنینA

خاتم االوصیاء f

فیلسوفالدوله

نام مدرسه

4

22

25

88

65

38

31

43

79

68

40

12

تعداد آثار

1

12

0

55

38

21

2

13

32

19

0

3

3

10

25

33

27

17

29

30

47

59

40

9

3

0

0

2

2

0

2

1

3

1

4

8

فاقد شرایط آثار وارد شده قبول
دراجمالی اجمالی
اولیه

0

16/14

15/9

16/79

21/98

32/12

44/9

43/84

37/17

40/9

54/25

73/6

0

5

12/5

15

12/5

7/5

12/5

15

22/5

27/5

20

2/5

6

0

0

4

4

0

4

2

6

2

8

16

6

21/14

28/4

35/79

38/48

39/62

60/5

60/84

65/67

70/4

82/25

92/1

معدل امتیاز تعداد امتیاز قبولی امتیاز
اجمالی مجموع
آثار
اجمالی

جدول رتبه بندی مدارس علمیه برادران
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جدول رتبه بندی مدارس علمیه خواهران استان تهران
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

14

14

رتبه

امامین صادقین C

امام زاده جعفر Aپیشوا

مروی

جامعهامیر المومنینA

باقر العلومA

آیت اهلل علم الهدی

فاطمیه

حضرت حجتf

کوثر ورامین

کریمه اهل بیت B

ام ابیها B

حضرت ولی عصرf

امام حسن مجتبیA

مشکوة

بانو امین

فاطمیهپیشوا

قبا

نام مدرسه

3

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

4

1

4

5

6

8

تعداد آثار

3

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

3

3

3

3

1

4

4

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

فاقد شرایط آثار وارد شده قبول
دراجمالی اجمالی
اولیه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2/5

2/5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2/5

2/5

معدل امتیاز تعداد امتیاز قبولی امتیاز
اجمالی مجموع
آثار
اجمالی
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جدول رتبه بندی مدارس علمیه خواهران استان تهران
14

14

13

13

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

فاطمیهپاکدشت

زینب  Bشاهد

زینب کبریB

نور الزهرا B

حضرتفاطمهB

امامخمینیw

الزهراB

قائم  fچیذر

فاطمهالزهراB

زهرای اطهرB

کوثریه

الغدیر

فاطمیهچیذر

حضرتخدیجهB

قاسم ابن الحسنA

کوثر

حضرت عبد العظیمA

نام مدرسه

9

9

7

9

7

9

9

11

12

23

15

11

13

10

10

37

51

تعداد آثار

0

0

0

0

0

0

4

2

2

0

0

0

0

1

0

1

6

9

9

7

9

7

9

5

9

10

23

15

11

13

9

10

36

45

0

0

1

1

1

2

3

2

1

0

1

1

2

4

5

3

3

فاقد شرایط آثار وارد شده قبول
دراجمالی اجمالی
اولیه

0

0

0

0

0

0

0

47/27

53/22

56/93

57/76

63/59

64/61

67/77

70/15

64/39

61/81

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

5

10

7/5

5

5

2/5

5

17/5

22/5

0

0

2

2

2

4

6

4

2

0

2

2

4

8

10

6

6

2/5

2/5

4/5

4/5

4/5

6/5

8/5

53/77

60/22

66/93

67/26

70/59

73/61

78/27

85/15

87/89

90/31

معدل امتیاز تعداد امتیاز قبولی امتیاز
اجمالی مجموع
آثار
اجمالی

جدول رتبه بندی مدارس علمیه خواهران
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جدول آثار برگزیدگان برادران استان تهران
 6تعریفبالتشبیهو بالمثال

صفات مبلغ و روشهای
 5تبلیغی بر گرفته از سیره
حضرتابراهیم

بررسی تبعیت داللت
 4الفاظ از اراده ممتکلم در
لسانعلمی منطق

3

آیه غار

حدیث آفتاب سیری در
 2حیات فقهی -سیاسی و
اخالقی رهبر

شرایط مسکن از دیدگاه
1
اسالم

نام اثر

78813

78673

79238

79254

74372

78291

کد اثر

75

79

77

88

93

90

65/5

71/5

73

69

77

77/5

65

58/5

-

-

-

60/5

67/5

-

-

68/5

54/5

83

نمره
نمره
نمره
نمره
اجمالی تفصیلی  1تفصیلی  2داوران

محمد رضا کالنتر امام خمینی wتهران

وحید خلیل نژاد
مهینی

دار المبلغینفلسفی

فیلسوفالدوله
(امینالدوله)

4

2

3

65/25

65/5

66/75

علیرضامزینانی

اسد اهلل عالمه

7

فیلسوفالدوله
(امینالدوله)

مرتضییقینیپور

آیت اله مجتهدی w

یوسف اصغری حضرت عبدالعظیمA

8

5

68/25

72/75

80/25

نمره
نهایی

محقق

مدرسهعلمیه

پایه
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ردیف

جدول آثار برگزیدگان خواهران استان تهران

نام اثر

کندوکاوی در تاریخ
 6والدت امام کاظم  Aو
پاسخ به برخی شبهات

نقش زنان تحصیل کرده
علوم دینی در تربیت
5
فرزنددان به ترویج زندگی
اسالمی

4

واکاوی در لجنه

مرزشناسیو تحلیل
3
جلوههایعزاداریحسینی

2

جایگاه معصومیندر
تبیینقرآن

نقد مبنای اعتبار اشتراک
 1افق در اثبات آغاز ماه
قمری

ردیف

35967

78093

79034

78721

78643

31737

کد اثر

84

85

96

75

75

85

73

5/74

75

89

78

81/5

65

5/52

-

-

68

71/5

40/5

79

65

56/5

80.5

-

نمره
نمره
نمره
نمره
اجمالی تفصیلی 1تفصیلی  2داوران

71/25

کوثر

حضرتعبدالعظیمA

 73/25مریم صادقی پری حضرت خدیجه B

حضرت خدیجه B

4

2

3

5

69

77

78/5

7

8

هدی فرد مقدم

طاهرهسترگ

زهرا ساالریان

زینب کیانی

قاسم بن الحسن A

سیدهمهدیه
حضرتعبدالعظیمA
فیض اصفهانی
81

نمرهنهایی

محقق

مدرسهعلمیه

پایه

جدول آثار برگزیدگان جشنواره

61

اطالعات اجمالی دبیرخانه جشنواره عالمه حلی wاستان تهران
نوع اثر

مقاله

کتاب

پایان نامه

تحقیق
پایانی
سطح 2

مراحلارزیابی
فاقد شرایط اولیه

48

1

49

ردشده در ارزیابی اجمالی

479

129

608

راهیافته به ارزیابی تفصیلی اول

26

8

34

راهیافته به ارزیابی تفصیلی دوم

6

4

10

راهیافته به داوری (ارزیابی سوم)

2

1

3

فاقد شرایط اولیه

1

1

2

ردشده در ارزیابی اجمالی

3

3

6

راهیافته به ارزیابی تفصیلی اول

1

1

2

راهیافته به ارزیابی تفصیلی دوم

1

1

2

راهیافته به داوری (ارزیابی سوم)

-

-

-

فاقد شرایط اولیه

-

1

1

ردشده در ارزیابی اجمالی

1

64

65

راهیافته به ارزیابی تفصیلی اول

2

20

22

راهیافته به ارزیابی تفصیلی دوم

1

2

3

راهیافته به داوری (ارزیابی سوم)

-

2

2

فاقد شرایط اولیه

-

1

1

ردشده در ارزیابی اجمالی

-

67

67

راهیافته به ارزیابی تفصیلی اول

-

3

3

راهیافته به ارزیابی تفصیلی دوم

-

1

1

راهیافته به داوری (ارزیابی سوم)

-

-

-

561

299

860

جمع کل
62
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چهارمین جشنواره استانی عالمه حلی تهران

معرفی آثار برگزیده جشنواره

63

معرفي آ ثار برگزيده

شرایط مسکن از دیدگاه اسالم

نام محقق :یوسف اصغری

مدرسه علميه :حضرت عبدالعظیمA
نوع اثر :مقاله

پايه :هشتم

گرايش اثر :علوم انسانی
کداثر78291 :

رتبه :سوم

چکيده اثر

مســکن مناسب ،شــرایط و خصوصیات آن ،از جمله مسائل مهم در سبک زندگی اسالمی
اســت .در منابع اســامی ،خصوصیات گوناگون و دقیقی ،در باب شرایط ظاهری ،محیطی،
داخلی و مسائل غیرمادی مسکن ،بیان شده است .برخی از شرایط ظاهری مسکن ،عبارت
اســت از :وســعت خانــه ،کم بــودن ارتفاع آن ،نهى از اســراف و اشــرافگرایی ،محکمســازی
و جهــت خانــه .در بــاب شــرایط محیطی نیز میتوان بــه امنیت خانه و قرارگیــری در مکانی
مناســب ،اشــاره داشــت .در روایات متعددی به شــرایط داخلی مســکن؛ از جمله :چگونگی
نمــای داخلــی و نظافت خانه اشــاره شــده اســت .از جمله مســائل بســیار حســاس و مؤثر در
زندگــی ،توجــه عمیــق بــه مســائل غیرمادی اســت .برخــی از این مســائل غیرمــادی و البته
تأثیرگذار ،عبارت است از :بیبرکت شدن پول فروش خانه ،در صورتی که در خرید غیر خانه
و زمین صرف شود ،قربانی کردن برای ساخت خانه و دعاهای مربوط به خانه.
سخن محقق

نحــوه ارســال مقــاالت و ثبــت نام خوب بــود؛ اما بایــد اطالعرســانی در خصــوص برگزاری
جشنواره گسترش یابد .برای تهیه مقاله خود ،مراحل مختلفی را همچون انتخاب موضوع،
شناســایی منابع ،فیشبرداری و ...پیموده و از اســاتید حوزه و دانشگاه بهره بسیاری بردم.
دریافــت کارنامه از جشــنواره نیز کمک شــایانی در جهت تقویت اثر بنــده کرد و به طور قطع
در نــگارش مقــاالت بهتــر در آینده مؤثر خواهد بود .انتظار من از مســئولین حوزه و دبیرخانه
جشنواره ،آن است که طالب را به سمت پژوهش و تحقیق در زمینههای مختلف وادار کنند.
یعنــی کاری کنند که هر کســی نســبت بــه عالقهمندیهای خودش ،تحقیقــات و پژوهش
علمی داشــته باشــد .برگزاری اردوها و دورههای آموزشــی مختلف و در ســطوح گوناگون نیز
میتواند طالب را به موضوع پژوهش عالقمند سازد.
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معرفي آ ثار برگزيده
نام محقق :مرتضییقینیپور

حدیث آفتاب

مدرسه علميه :آیت اهلل مجتهدیw
نوع اثر :مقاله
رتبه :شایسته تقدیر

پايه :هفتم

گرايش اثر :علوم انسانی
کداثر74372 :

چکيده اثر

کتاب «حدیث آفتاب» ،تالشی مستند ،برای معرفی بخشی از شخصیت و سرگذشت دومین
رهبر و ّ
ولی امر ملت مسلمان ایران است که در روزگاری پرحادثه ،پرچم اهداف و آرمانهای
واالی انقالب اســامی را بر دوش گرفته اســت .مطالعه دقیق حوادث عصر انقالب اســامی و
رخدادهای  35ســال گذشــته ،بهروشــنی ،حکایت از نقش بیبدیل و مؤثر مقام والیت ،در
عبور دادن کشور از بحرانها و تنگناهای پیش روی نظام اسالمی دارد .در این اثر ،نگارنده
تــاش کرده اســت تا با بهرهگیــری از منابع معتبر ،ضمن رعایت ســاختاری جامع و منظم ،با
ّ ّ
ای(مد ظله
زبانــی روان و رســا ،بخش اندکی از ابعاد زندگی پربرکت حضــرت آیتاهلل خامنه
العالی) ،رهبر معظم انقالب اســامی ایران را در ســه حوزه مهم و کلیدی فقاهت ،سیاســت و
اخالق ،بازگو نماید .این کتاب در تابستان  1392توسط انتشارات بوستان کتاب ،وابسته به
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
سخن محقق

روند کنونی ثبتنام و ارسال اثر ،منطقی ،روان و قابلقبول به نظر میرسد .برای تألیف این
اثر ،ابتدا به تهیه چش ـمانداز کار یا همان فهرســت اولیه اثر پرداختم .پس از آن با بهرهگیری از
کتابخانه شخصی و عمومی و نیز منابع مجازی ،فهرستی جامع از منابع تحقیقاتی تهیه و با
گزینش مهمترین منابع ،کار مطالعاتی آغاز و همزمان به تهیه فیشهای تحقیقی پرداختم.
پس از نزدیک به یکســال ،کار مطالعاتی پایان یافته و همزمان با انجام اصالحات جزئی در
فهرســت و ســاختار اثر ،نگارش متن نهایی را انجام دادم .متن نهایی دو بار مورد مطالعه قرار
گرفت .در انتخاب شیوه کار و هم در تنظیم محتوای نهایی اثر ،از مشورت صاحبنظران بهره
بــردم .دلیــل اصلی ایــن کار ،اعتقاد به محدودیت دانایــی و توانایی خودم و لزوم اســتفاده از
تجربیات دیگران بود.

معرفی آثار برگزیده
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آیه غار

نام محقق :اسداهلل عالمه

مدرسه علميه :فیلسوف الدوله
نوع اثر :مقاله

پايه :ششم

گرايش اثر :تفسیر و علوم قرآنی

رتبه :شایسته تقددیر

کداثر79254 :

چکيده اثر

اهلسنتبرایاثباتفضیلتخلفا،بهاستداللبر اساسبرخینصوصقرآنیرویآوردهاند.
از جمله این نصوص ،آیه 40سوره مبارکه توبه است .مسئله اساسی در رابطه با این آیه ،آن است
که داللت آیه بر اســاس آنچه اهل ســنت مدعی شــدهاند ،در بوته نقدهای ّ
جدی قرار گرفته و
مورد اختالف اســت .بنا بر نظر مفســران شیعی ،عبارات «ثانی إثنین» و «صاحبه» در این آیه ،به
جهت یکسان بودن مفهوم آن ،میان مؤمن و فاسق ،داللتی بر مدح ندارد .از عبارت «التحزن»،
به جهت نهی از فعلی قبیح و از عبارت َّ
«إن َ
اهلل َم َعنا» ،به جهت قرینه بودن برای «التحزن» و نیز
َ
َ
«أنزل ُ
سکینته علیه» ،ذم خلیفه اول فهمیده میشود؛ زیرا بر اساس شواهد تاریخی ،هرگاه
اهلل
از
ازجانبخداوندمتعال،برقلبپیامبراکرم(ص)،سکینهاینازلمیگشت،اطرافیانحضرتنیز
از این سکینه برخوردار میشدند .بنابراین طبق سیاق ،این آیه داللتی بر مدح خلیفه اول ندارد.
سخن محقق

پژوهش مطلوب ،منوط به آموزش روش تحقیق و انتخاب موضوع مناسب است که نقش
بســزایی در ســرعت عمــل پژوهشگر و ایجــاد انگیــزه وی دارد .موضوع با توجــه به اطالعات
علمی پژوهشگر و امکانات موجود و از همه مهمتر مشورت با استاد مشاور ،انتخاب میشود.
این مشورت از اتالف وقت ،آزمون و خطایی شدن مقاله و در مواردی ،از سردرگمی پژوهشگر
جلوگیری میکند و او را نسبت به اشتباهاتش در طول تحقیقّ ،
متنبه میسازدد؛ البته کارنامه
ً
مقاله نیز نقاط ضعف مقاله را نشــان میدهد و منجر به ســعی در رفع آن نقاط شــده و طبیعتا
نقــش مؤثــری در تقویت مقالــه دارد .تدوین یک مال ک واحد برای اســتانداردهای پژوهش و
نیز شناسایی افراد مستعد برای پژوهش و ثبتنام آنها در جشنواره ،از امور ضروری است که
مسئوالن باید به آنها توجه کنند.
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بررسی تبعیت داللت الفاظ از اراده متکلم در لسان علمی منطق

نام محقق :علیرضامزینانی
مدرسه علميه :فیلسوف الدوله
نوع اثر :مقاله
رتبه :شایسته تقدیر

پايه :چهارم

گرايش اثر :فلسفه و منطق
کداثر79238 :

چکيده اثر

ّ
تبعیت یا عدم تبعیت داللت الفاظ از اراده متکلم ،از مسائل پراهمیت در دانش منطق است.
تبعیت داللت الفاظ
در این مسئله ،دو پرسش اساسی ،قابل طرح است :نخست آنکه معنای
ِ
ّ
ّ
از اراده متکلم چیســت؟ و دیگر آنکه آیا داللت آنها ،تابع اراده متکلم اســت یا نه؟ در پاســخ به
پرسش نخست ،حضرت امام خمینی wبر اساس قاعده «الغایة ّ
تحدد فعل الفاعل» ،پاسخی
ً
دقیق و قابل توجه ارائه نموده است .در پاسخ به دومین پرسش ،عدهای داللت را مطلقا تابع
ً
ّ
اراده متکلــم ،عــدهای مطلقــا تابع وضع و عــدهای دیگر ،داللت الفــاظ بر معانی را تابــع ارادهای
ّ
میدانند که بر قانون وضع ،استوار باشدّ .
مؤید نظریه اخیر ،آن است که اگر متکل ِم هوشیار ،لفظ را
ً
به غرض رساندن معنای مرادش به کار برد ،قطعا قرائنی برای داللت لفظ به آن معنا خواهد آورد
ّ
و از این رو ،مورد مذکور را میتوان جزء موارد تبعیت داللت لفظ از اراده متکلم برشمرد.
سخن محقق

به نظر بنده ،شــیوه ارســال آثار ،خوب اســت .برای تهیه اثر با توجه به دغدغه ذهنی که
مدتها داشتم و پس از بحثهای زیاد با اساتید ،موضوع را انتخاب کردم و وارد مقالهنویسی
ابتدایی شــده و بعد از بررســی ارزیابهای محترم ،به تصحیح اشکاالت مقاله پرداختم .به
نظرم کارنامه تفصیلی ،تأثیر فراوانی در تقویت مقاله داشت .صمیمانه از مسئولین جشنواره
خواهش دارم که مال کهای ثابتی در تعیین مقاالت برتر ،تصویب و پیش از تدوین مقاالت
ابــاغ نماینــد .همچنین از ایشــان خواســتارم به محتوای مقــاالت ،بیش از ســاختار ظاهری
آنها اهمیت دهند .در پایان ضمن تشــکر از زحمات مســئولین ،از ایشــان خواستار گسترش
اینگونه جشنوارهها و تقویت روحیه پژوهش بین طالب عزیز هستم.
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صفات مبلغ و روشهای تبلیغی برگرفته از سیره حضرت ابراهیمA
نام محقق :وحید خلیلنژاد مهینی
مدرسه علميه :دارالمبلغین فلسفی
نوع اثر :مقاله

پايه :سطح دو

گرايش اثر :اخالق و تربیت

رتبه :شایسته تقدیر

کداثر78673 :

چکيده اثر

تبلیغ ،مجموعهای از اقدامها و پیامهایی است ك ه توسط یک شخص ،گروه یا نهاد ،با هد 
ف
ل دیگری انجام میشــود .توجه به پیامگیرنده و اســتفاده از روشــی
تأثیرگذاری بر عقاید و اعما 
مناســب برای انتقال پیام ،از مســائل پراهمیت در تبلیغ اســت .برخی با بهرهگیری از روشهای
مناسب و با تکیه بر صحت و حقیقت پیام و خلوص درونی خود ،به تبلیغ معارف دینی پرداخته
و برای دیگر مبلغین ،الگویی شایسته گردیدهاند .حضرت ابراهیم Aدر قرآن کریم ،به عنوان
الگوییبرگزیدهمعرفیشدهاست.آنحضرتدر طولزندگیپرفراز ونشیبخود،جز خشنودیو
رضایت الهی ،هدف دیگری نداشت و عمر پربرکت خویش را در همین راه ،صرف نمود .نویسنده
در ایناثر کوشیدهاستبر اساسآیاتمبارکهقرآنوروایاتمعتبر نشاندهد کهحضرتابراهیم
 Aدر طول مدت رسالت خویش ،از چه روشهایی برای انتقال پیام الهی و تبلیغ دین ،بهره
بردهاست.
سخن محقق

ثبتنــام بــه آســانی صــورت گرفــت و ارســال اثــر بــه دلیــل اینکــه حوزههــای علمیــه،
تحویلگیرنده بودند ،رضایتبخش بود .برای انتخاب موضوع با اســاتید مشــورت کردم تا
موضوع قابل ارائهای را که کمتر روی آن کار شــده و اهمیت تبلیغی داشــته باشــد ،برگزینم؛
ً
بهخصوص که این اثر ،نخستین کار پژوهشی بنده بود .کارنامه معموال جهت ارائه گزارش
به شخص و نتیجه ارزیابی است ،این امر باعث می شود در کارهای بعدی ،نتایج بهتری به
دســت آورم .انتظار این اســت که آموزشهای روش تحقیق و مهارتهای نویسندگی برای
طالب عالقهمند ،برنامهریزی و اجرا شود.
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بررسی جایگاه «تعریف بالمثال و بالتشبیه « در منطق

نام محقق :محمدرضا کالنتر
مدرسه علميه :امام خمینیw
نوع اثر :مقاله
رتبه :شایسته تقدیر

پايه :پنجم

گرايش اثر :فلسفه و منطق
کداثر78813 :

چکيده اثر

منطقسنتیازدوبخش«معرف»و«حجت»تشکیلشدهاست.منطقدانان،بخشتعریف
را تنها در چهار صورت اصلی ،منحصر میدانستند؛ با گذشت زمان ،اقسام دیگری از تعریف که در
عامه مردم رواج و اعتبار داشت ،توسط گروه دیگری از منطقدانان ،به اقسام چهارگان ه تعریف
ملحق شــد .نویســنده ،در این اثر کوشیده اســت تا تعریف واضحی از تعریف بالتشبیه و تعریف
بالمثال ارائه کرده و اصول و اعتبار آن را مورد ارزیابی قرار دهد .تعریف بالمثال وبالتشبیه ،مادامی
که از شــرایط عمومی تعریف عدول نکنند ،از اقســام تعریف منطقی قلمداد میگردد .همچنین
از منظر نویسنده ،ادله الحاق تعریف بالمثال وبالتشبیه به یکدیگر ،صحیح نیست .با احتساب
تعریف عرضی خاص می توان تعریف بالمثال را با ثبات مسئله عرضی بودن مصداق برای عام
خود،ملحقبهرسمناقصدانستولیدر تعریفبالتشبیه،اینامر،موجهنیست.

سخن محقق

طــر ح کلــی مقاله ،مســئله اصلــی و منابع مرتبط ،بــا مشــورت و راهنمایی اســاتید محترم
مدرسه ،تدوین شد .پس از آن ،اطالعات مورد نیاز و مرتبط را با مطالعه و بررسی منابع ،جمع
آوری کرده و ســعی داشــتم برای ســؤال اصلی و مجموعه چند سؤال دیگر ،پاسخی مناسب
بیابم .حضور اســاتید مبرز و متخصص در کنار طالب  ،همواره به عنوان مشــوق و راهنمایی
بی بدیل ،محسوب میشود .در کنار آن ،ارزیابیهای دقیقی که توسط ارزیابهای علمی
ً
جشنواره عالمه حلی wانجام شده ،قطعا در سامان یافتن شاکله و بارور شدن محتوای آثار
علمی طالب ،تأثیری مهم و اساسی خواهد داشت .این نکته مهمی است که اهمیت عرصه
پژوهش ،فراتر از برگزاری جشنوارههای علمی است ،ولی بی شک ،جشنوارههای علمی ،به
خصوص جشنواره عالمه حلی wفرصتی مغتنم برای بهبود و رشد مهارتها و فعالیتهای
علمــی طالب ،محســوب میشــود .در آخر پیشــنهاد میکنم ،شــرایطی فراهم گــردد تا طالب
مستعد ،بتوانند دورههای تخصصی علمی بگذرانند.
معرفی آثار برگزیده
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نقدمبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری
نام محقق :سیده مهدیه فیض اصفهانی
مدرسه علميه :جامعة الزهراءB
نوع اثر :مقاله

پايه:

گرايش اثر :فقه و حقوق اسالمی
کداثر31737 :

رتبه :سوم

چکيده اثر

یکی از راههای اثبات آغاز ماه قمریّ ،بینه بر رؤیت هالل است .حال پرسش اینجاست که اگر
شاهد یا شاهدانی عادل در منطقهای ،هالل را رؤیت نمودند ،آیا شهادت ایشان بر رؤیت ،برای
ّ
ســایر مکلفین در همهجای زمین ،قابل تمســک اســت یا خیر؟ منطوق روایات باب صوم ،فاقد
هرگونهقیدمکانیبرای ّ
حجیت ّبینهبر رؤیتهاللبودهواطالقلفظیآنهاثابتاست؛هرچند
که به دلیل ّ
کرویت زمین ،اطالق مقامی این روایات منعقد نیســت و نمیتوان پذیرفت که ماه
قمری به صورت همزمان در کل زمین آغازشود .به همین دلیل باید مال کی برای تقسیم بالد در
اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود .مشهور فقهای ما معتقدند که اگر بین محل
ّ
رؤیت و محل شــهادت ،اشــتراک یا تقارب افق وجود داشت ه باشد ،میتوان به متعلق ّبینه اخذ
کرد و در غیر این صورت ،رؤیت شاهدان کفایت نمیکند .عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادعا
میآورند ،انصراف روایات اســت .اما حق این اســت که این انصراف ،ثابت نیســت و این ّمدعا،
عدم داشتن پشتوانه روایی و هچنین عدم دقت و ضابطهمندی تعریف قرب و ُبعد در
به دلیل ِ
فتاوای ایشان ،قابل قبول نمیباشد؛ لذا باید به دنبال مال ک و ضابطه دیگری برای این تقسیم
بود.
سخن محقق
نحوهثبتناموارسالاثر،بحمداهللرضایتبخشبود.انتخابموضوعبراساسیکدغدغه
ذهنی ّ
جدی شــکل گرفت .در ابتدای کار که تســلط کافی روی مباحث نداشــتم ،به مشورت با
اساتید پرداختم؛ ولی در ادامه ،بیشتر کارم ،تمرکز روی متون فقهی و تحلیل و حالجی آنها بود.
ّ
انتظار کلی من از همه دس ـتاندرکاران عرصه پژوهش در کشــور این اســت که در جهت اعتالی
فرهنگ پژوهش ،تالش بیشتری نمایند و پژوهشنمایی را که متأسفانه امروزه دامنگیر حوزه و
دانشگاهشده،از پژوهشواقعیبازشناسندوبه کیفیت،بیشاز ّکمیتوبهبطنومحتوا،بیش
از ظاهر و نما اهمیت دهند.
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جایگاه معصومین  bدر تبیین قرآن

نام محقق :زینب کیانی
مدرسه علميه :حضرت قاسم ابن الحسن Aپايه:
نوع اثر :مقاله
رتبه :شایسته تقدیر

گرايش اثر :کالم
کداثر78643 :

چکيده اثر
همراهیقرآنبا ّ
مبین،ازجملهمباحث کالمی-قرآنیاست.قرآن کتابهدایتاست؛امابهرهمند
ِ
ّ
مبینی را قرار دهد که به
شدن از آن ،مستلزم این است که خداوند در کنار کتاب هدایت خویشِ ،
تبیین قرآن بپردازد .تبیین در لغت ،به معنای آشکار کردن و توضیح دادن و در اصطالح ،از اهداف
ارسال رسل و جزء وظایف ایشان است .قرآنّ ،بین بالذات است؛ ولی بهحسب ظاهر ،دارای برخی
اجماالتاست کهنیاز بهتبییندارد.اساسنظریههمراهیقرآنو ّ
مبین،مطابقعقلوسیرهعقال
بودهوآیاتوروایاتبرآن ّ
صحهمیگذارند؛چرا کهرتبهمعناداری،مربوطبهظواهرآیاتقرآنیاست
ّ
وظواهرقرآن،پیشازفحصازقرائنوبیانمعصومین،Aفاقد ّ
حجیتمیباشد.حقبیان کالم
الهی برای خداوند محفوظ بوده و چون اعجاز قرآن ،منحصر به فصاحت و بالغت آن نبوده ،بلکه
برخورداریاز معانیومفاهیمژرف،از ابعاداعجاز قرآناست؛لذاتنهاراهعقالنیبرایاطالعیافتناز
آنحقایق،تبیینپیامبر aاست.همچنینقرآن کریموروایاتیمتعدددر راستایشأنتبیینی
پیامبراکرم،aائمهاطهار Aراباتعابیری؛چون«راسخان»«،حامالن»و«صاحبانعلم»،وارثان
اینشأنعظیممعرفیمینماید.
سخن محقق

مشکالت زیادی در روند ثبت نام وجود دارد .لزومی برای در ج حجم باالی اطالعات شخصی
در هنگام ثبتنام نیست .به نظر میرسد فرستادن فایل اثر در مراحل ابتدایی کار ،کافی باشد
و بهتــر اســت دریافــت اصل اثر پــس از تأیید نهایی صورت گیــرد .مراحل نگارش مقالــه؛ اعم از
انتخاب موضوع ،تصویب و تهیه طرح اجمالی و تفصیلی ،مراجعه به کتابخانه و ســایتهای
ً
مختلف پژوهشی ،حدودا یک سال به طول انجامید .بدون مشورت با اساتید مجرب ،اثر قابل
ً
توجهی پدید نمیآید .مطمئنا آ گاهی یافتن از نقاط ضعف و قوت یک اثر ،تأثیر قابل توجهی در
پدید آوردن مقاالت بهتر دارد .در پایان ،ضمن تشکر فراوان از همه بزرگواران ،به نظر میرسد اگر
مسئوالنحوزه،زمینهمساعدتریرابرایشکوفاشدناستعدادهایطالبفراهم کردهوامکانات
پژوهشیبیشتریرادراختیارآنهاقراردهند،بهترباشد.ازمسئوالندبیرخانهنیزخواهشمندمبه
تحقیقاتومقاالتپژوهشیخواهرانعنایتبیشتریداشتهباشند.
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مرزشناسی و تحلیل جلوه های عزاداری حسینیA

نام محقق :زهرا ساالریان
مدرسه علميه :حضرت خدیجهB
نوع اثر :مقاله

پايه:

گرايش اثر :علوم انسانی

رتبه :شایسته تقدیر

کداثر78721 :

چکيده اثر

ماندگارى عزت و شــكوه عالم اســت .البته عزاداری بر
عاشــورا ،عظیمترین حزن تاریخ و عامل
ِ
سیدالشهداء Aفقط اقامه شعائر دینى و احیاى یاد عاشورا نیست؛ بلكه انتشار رایحه دلانگیز
دلباختگیبهمعبود،حقیقتخواهى،ایثار،شهادتطلبیوامربهمعروفونهىازمنكرنیزهست.
پیام عاشــوراى حسینى ،Aفراخواندن مردم به احیاى ارزشهاى اسالمى و مبارزه با بدعتها،
تحریفها،خرافاتوغفلتهاست؛بهویژهآنکهاینبدعتهاوآسیبهاممکناستآ گاهانهیا
از روی غفلت ،در اقامه عزای عاشورایی بروز كند؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف مفهومشناسی
عزاداری ،شــناخت فلســفه عزاداری بر سیدالشهداء Aو آشــنایی با مبانی نظری آن (شناختی،
تاریخــی و فقهــی) ،معرفی جلوههــای عــزاداری و معیارهای مرزشناســی آن و همچنین تحلیل و
مرزشناسی جلوههای عزاداری حسینی Aانجام شده است .معیارهای مرزشناسی ارائه شده در
اینتحقیقعبارتانداز-1:معیارهایمحتوایی:همسوییمطالبباپیامهایعاشورا،تناسببا
مخاطب و صدق در گفتار؛ -2معیارهای فقهی :پرهیز از وهن ،پرهیز از ضرر زدن ،پرهیز از معصیت
و پرهیــز از بدعت؛ -3معیارهای فرهنگی :هماهنگــی با عرف و به هنجار بــودن .روش گردآوری
اطالعاتدراینتحقیق،توصیفی-تحلیلیاست.
سخن محقق
اطالعرســانی نســبت به نحوه ثبتنام و ارســال اثر ،مطلوب نیســت .اهمیت این جشــنواره و
اهداف آن ،بهخوبی برای طالب تبیین نشــده و طالب از ارزش کار جشــنواره و امتیازات مادی و
معنوی آن اطالعی ندارند و همین امر سبب میشود تا انگیزهای برای فرستادن آثار خود نداشته
باشــند .پایان نامه بنده ،ناشــی از یک دغدغه شخصی بود که ابتدا چهارچوب کار و مراحل آن
در ذهنم طبقهبندی شــد .ســپس به مطالعه مقاالت و منابع متعدد بهویژه در فضای مجازی
پرداختم .همچنین عالوه بر استاد راهنما ،از اساتیدی که بر حوزه کالم ،تاریخ اسالم و فقه تسلط
داشتند،بسیار بهرهبردم.اینامر توانستمسیر حرکتمراسهلتر واهدافوپایان کارمراروشنتر
نماید.اگر امکانتعاملدوطرفهبینداورانوپژوهشگرانفراهم گرددوطالببتواننددر جهت
اصالح کارهایخود،از ایشانبهرهمندشوند،بهتر است.پیشنهادمیکنمآثاری کهقابلیت کتاب
شدن را دارند ،تمهیدات الزم برای چاپ آنها اندیشیده شود.
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واکاوی در لجنه

نام محقق :مریم صادقی پری

مدرسه علميه :حضرت خدیجهB
نوع اثر :مقاله
رتبه :شایسته تقدیر

پايه:

گرايش اثر :علوم انسانی
کداثر79034 :

چکيده اثر

بهائیت ،فرقهای است منشعب از جریان بابیت که برخاسته از مکتب شیخی است .این فرقه
در دوران قاجار ،توســط میرزا حســینعلی نوری به وجود آمد و در عصر پهلوی گســترش یافت.
بهائیت ،فرقه ای اســت که با ظاهر دین و به دســت استعمارگران روس و انگلیس به وجود آمد
تا به عنوان ابزاری برای اهداف استعماری آنان به کار گرفته شود .بهائیان در دوره قاجار ،کمکم
وارد سیاســت شــدند و در زمــان مشــروطه ،نقش ّ
مخربــی را در جهت انحراف مشــروطیت ایفاء
کردند .آنها با انجام عملیات تروریســتی و ایجاد آشــوب و وحشت ،سعی در براندازی حکومت
قاجار نمودند تا در نهایت با روی کار آمدن حکومت پهلوی ،وارد دستگاه پهلوی شده و در دوره
پهلوی دوم ،نفوذشان گسترش یافت .کتاب حاضر به جریانشناسی و بررسی سیر تاریخی فرقه
بهائیت و عملکرد آنها در روی کار آمدن رژیم پهلوی و فعالیت این فرقه پرداخته است .در این
پژوهش ،سعی شده است با استفاده از روش تحقیق تحلیلی -تاریخی به برخی سؤاالت در این
رابطه ،پاسخ داده شود؛ سؤاالتی از قبیل اینکه آیا بهائیان در به وجود آمدن رژیم پهلوی نقش
داشتهاند؟ و نقش آنها در استمرار حکومت پهلوی به چه میزان بوده است؟
سخن محقق
از نحــوه ثبتنام و ارســال اثــر ،رضایت دارم؛ اما این قانون که منتخبین دو ســال نمیتوانند
در جشــنواره شــرکت کنند و همینطور شــرط ّ
سنی تا  31سال ،شانس شــرکت در این جشنواره را
از بسیاری پژوهشگران و نویسندگان گرفته است .اگر کمی از این شرایط کم شود ،بهطور حتم
سطحعلمیجشنوارهباالتر وبهتر میشود.برایتهیهاثر خوداز سال 1384بهخاطر تبلیغاتفرقه
ّ
ضاله بهائیت ،گروهی پژوهشی را با همکاری مسئوالن حوزه علمیه و اساتید برای شناخت این
تشکیالتوفعالیتهایآنایجاد کردیم.اینامر،زمینهآشناییبابسیاریازاساتیدوپژوهشگران
رافراهمساختهوسببانتخاباینموضوعشد.بهطور قطعاگر زحماتومساعدتهایاساتید
ّ
معزز نبود ،این اثر به ثمر نمینشست .امیدوارم برگزاری جشنواره عالمه حلی و مسابقات علمی از
این دست بتواند باعث رشد و شکوفایی و عالقهمندی طالب به این امر مهم شود.
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نقش زنان تحصیل کرده علوم دینی در تربیت فرزندان به ترویج زندگی اسالمی

نام محقق :طاهره سترگ
مدرسه علميه :حضرت عبدالعظیمA
نوع اثر :مقاله

پايه:

گرايش اثر :اخالق و تربیت

رتبه :شایسته تقدیر

کداثر78093 :

چکيده اثر

مقالــه حاضــر با هدف افزایــش آ گاهی زنان ،از نقش ســازنده خــود و جهتدهی آنها به
ســوی اســاممداری ،در پیش گرفتن ســبک تربیت اســامی ،از منظر انسانشناســی دینی و
ّ ّ
رهبری(مد ظلــه العالی) و دیگر
بــا بهرهگیــری از آرای حضرت امام خمینــی ،wمقام معظم
اندیشــمندان مســلمان و غیرمسلمان اســت .بر این اســاس ،توجه به جایگاه مادری و تأثیر
نقش او به عنوان یک زن بر تربیت کودک ،بر مبنای ترویج فرهنگ اسالمی ،ضروری است؛
چراکه در ساماندهی گستره مباحث اسالمی ،هرگز نمیتوان با جزئینگری ،فرامین شریعت
را تحلیل کرد؛ بلکه الزم است در اطراف مجموع نظام معرفتی اندیشه کرد .این پژوهش با
استناد به منابع معتبر ،به روش توصیفی ،اسنادی و تحلیلی ،به بررسی نقش زیستی ،نقش
روانی و نقش اجتماعی ،فرهنگی زنان میپردازد .نتایج حاصل از این بررســی ،حاکی از آن
است که یکی از مهمترین علل توسعه و ترویج سبک زندگی اسالمی ،ارزشگذاری هنجارها
و نهادینه نمودن ارزشهایی اســت که زنان تحصیل کرده علوم دینی به عنوان مادر ،بذر
وجودی آن را در ضمیر بیآالیش اطفال به ارمغان میگذارند.
سخن محقق

بهتر اســت ارســال آثار از طریق اداره پســت نباشد و فایل اثر فرستاده شود .باید از مشورت
اســاتید ،بهــره فراوان بــرد؛ زیرا ما همواره بــه ایدههای جدید و اســتفاده از تجربههای آنها
نیاز دارند .دریافت کارنامه اثر در تقویت اثر بنده بســیار مؤثر بود .تشــکیل گروه محققین از
رشتههای مختلف ،ارائه یک موضوع خاص و هماهنگ کردن آنها بر تحقیق آن موضوع
در رشــته تخصصیشــان و حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران ،از جمله پیشــنهادهای
اینجانب است.
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کندوکاوی در تاریخ والدت امام کاظم  Aو پاسخ به برخی شبهات
نام محقق :هدی فرد مقدم

مدرسه علميه :کوثر
نوع اثر :مقاله

رتبه :شایسته تقدیر

پايه:
گرايش اثر :تاریخ اسالم و تشیع
کداثر35967 :

چکيده اثر

در ایــن مقالــه به یکــی ابهامات موجود؛ یعنی زمان والدت امام کاظم Aپرداخته شــده و
همچنیــن بــه موضــوع تقارن زمان والدت ایشــان با شــهادت امام حســن مجتبی Aاشــاره
میگــردد؛ مســئلهای کــه از دیرباز ،محل ّ
تأمل اهالی اندیشــه اســت .این پرســش ،بــا توجه به
بزرگداشــت ایــام شــهادت و والدت اولیــای دیــن ،به طور فزاینــدهای ،ذهن را به خود مشــغول
م ـیدارد .چنانکه روشــن اســت ،در تقویمهای موجــود ،بــرای زادروز امام کاظم Aتنها یک
قول؛ یعنی هفتم صفر دیده شــده؛ اما برای شــهادت امام حسن ، Aعالوه بر روز پیشگفته،
بیســت و هشــتم صفر نیز قید گردیده است .سؤالی که در اینجا مطرح میشــود ،آن است که
بهواقع ،تاریخ صحیح والدت امام کاظم Aچه زمانی است و آیا با سالروز شهادت امام حسن
 Aتقارن دارد یا خیر؟ بررسی متون تاریخی با رعایت سنوات و میزان اعتماد ،همراه با تحلیل
علمی ،تا ّ
حد زیادی این اطمینان را به ما میدهد که تولد امام کاظم Aدر  7صفر سال 128
هجری واقع شده است و این روز ،با شهادت امام حسن ، Aمتقارن نیست و این عدم تقارن،
به معنای نفی والدت امام کاظم Aدر این روز نمیباشد؛ بلکه روز شهادت امام حسن Aرا
باید در روز دیگری جستجو کرد.
سخن محقق
ثبتنام جشنواره ،مراحل بسیار پیچیدهای دارد .اگر ثبتنام ،آسانتر انجام شود ،در کل،
بهتر خواهد بود .برای تهیه اثر خویش ،مراحل ذیل را سپری کردم :رسیدن به ایده و سؤال
ّ
ّ
متخصص ،پژوهش در
متضاد شفاهی حتی از اساتید
اصلی ،پرســیدن و یافتن پاس ـخهای
کتب متقدم و سامان دادن یافتهها و در نهایت ،نتیجهگیری .در ّ
طی مراحل مذکور و تأیید
آن ،از مشورت اساتید ّ
مبرز تاریخ اسالم ،بسیار کمک گرفتم .انتظار من از جشنواره ،این است
که مســئوالن و دس ـتاندرکاران جشــنواره از اطالعرســانی بهموقع؛ دادن روحیه پژوهشی به
طالب در همه حوزهها و نهفقط یک حوزه خاص؛ پیگیری مراحل تحقیق و معرفی اســاتید
خبره در هر رشته ،غفلت نورزند .این اقدامات میتواند ثمرات نیکی به همراه داشته باشد.
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سخن

دبیرخانه
تحقیق کالسی

کنجــکاوی و تالش برای کشــف و حل مســائل اساســی زندگی مــادی و معنوی
و شــوق دســتیابی به حقایق نایافته ،با وجود انســان ،آمیخته اســت .تالش برای
یافتــن حقایــق علمــی ،اگــر بر اســاس آ گاهــی و بکارگیــری روشهایــی صحیح و
منطقــی صــورت گیرد ،به وســعت نظــرگاه ،عمیق شــدن آن و یا زایشــی نو در علم
خواهد انجامید .تاریخ حوزههای ّ
علمیه و زندگی علمای دینی ،از آغاز دوره اسالمی
تاکنون ،بیانگر این واقعیت است که حوزویان رکنی رکین در تولید و ترویج علم و
معرفت بودهاند و همواره در کنار برنامههای آموزشــی و برپایی کالسهای درس،
به فراخور فرصت و امکاناتی که در اختیار داشــتند به فعالیت پژوهشــی و نگارشی
میپرداختندّ .
توجه به این امر مهم ،مسئوالن جشنواره را بر آن داشت تا فرهنگ
پژوهیدن را در سطح مدارس ّ
علمیه تهران فراگیر کرده و تمهیداتی را فراهم آورند تا
ّ
همه طالب ،در هر پایه تحصیلی ،بتوانند در جشنواره علمه حلی wحضور یابند.
بدینمنظور،دبیرخانهچهارمینجشنوارهعالمهحلی wاستانتهرانطبقسال
ّ
ّ
گذشــته  ،مقرر نمود تا طلب پایههای ّاول تا ســوم ،همانند سایر طلب ،آثار خود را
در صورتی که ساختار مقاله را نداشته باشد ،در قالب «تحقیق کالسی» به دبیرخانه
جشنواره ،ارسال نمایند تا مطابق معیارهای خاصی که البته به شکلی سهلگیرانه
تنظیم شده ،ارزیابی و برگزیدههای این بخش نیز مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند.
از میــان هفتــاد و ســه تحقیق کالســی که به دبیرخانه چهارمین جشــنواره ارســال
گردید ،تعدادی ،بهعنوان اثر برتر شناخته شد که عناوین و چکیده آنها بهعالوه
مشخصات نویسنده اثر را در ادامه ،مالحظه میفرمایید.
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معرفی تحقیقات کالسی برتر

داللت هیئت امر

سر اللهم در کالم عرب

نام اثر

6

5

4

پاسخنامهتمرینهایترکیبی
کتاب نحو مقدماتی

شرح نموداری مبحث جامد
و مشتق در علم صرف

ابوالفرجاصفهانیوکتابالغانی

 3تبیین نحوی اال استثنائیه و اال وصفیه

2

1

رديف

79048

78705

79267

78965

80458

80469

کد اثر

مشترک

مشترک

فردي

فردي

فردی

فردی

42

42

5/43

5/47

50

5/51

نمره
نوع
فعالیت اجمالی

امام صادق Aدماوند

امام صادق Aفيروزکوه

خاتماالوصياءf

3

2

2

حسین محرمی

محمودملکیان

سیدمحمددریاباری

علی صدری

امیر نجاریانی

عباس لیانی

امامخمينيwتهران

1

سعید آسترکی

(امین الدوله)

فیلسوف الدوله

آیت اهلل جاللی خمینی

1

3

مهدی عباس زاده

محقق

مدرسهعلمیه

پایه
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معرفيتحقيقات

کالسيبرتر

نام محقق :مهدی عباس زاده
مدرسه علميه :آیت اهلل جاللی خمینی

س ّر الّلهم در کالم عرب

چکيده اثر

ّ
تطور دانش نحو ،به ایجاد دو مذهب شــاخص
نحوی کوفیوبصریانجامید کهشاخصترین
ً
علمای نحو ،عمدتا پیرو یکــی از این دو مذهب
بودهانــد .غالب اختالف نظرهایی کــه در دانش
نحواز آنهاسخنبهمیانآمده،ناشیاز همین
دورویکرد کالناست.ازجملهاختالفهایمیان
ّ
ایــن دو مذهب ،ماهیــت و معنــای واژه «اللهم»
اســت .معنــای ایــن واژه ،عــاوه بــر طــرح آن در
علم نحــو ،با دانش فلســفه و دانشهای دیگر،
پیوند خورده اســت .نویسنده تالش کرده است،
مهمتریــن آراء هــر کــدام از دو مذهــب بصــری و
کوفی در این رابطه را بررسی کرده و گزارشی از آن
ارائه کند.
معرفيتحقيقات

کالسيبرتر

سخن محقق

از اینکــه ایــن امکان را برای طالب قــرار دادید تا
پژوهشهــای خود را در ســطح جشــنواره عالمه
حلی ارائه کنند ،تشــکر میکنــم .اینجانب پس
از طـ ّـی دوره آمــوزش روش تحقیــق که از ســوی
معاونت محتــرم پژوهــش حــوزه امیرالمومنین
 Aبرگزار شده بود ،دست به تهیه این اثر زدم.
همچنین برای انتخاب عنوان اثر ،دستهبندی
مطالــب ،شناســایی منابــع دســته اول و تهیــه
آنها ،از اساتید محترم مشورت گرفتم .در پایان
از مسئوالن محترم تقاضا دارم در راستای توسعه
پژوهشوتحقیقدرحوزههایعلمیه،همچون
گذشتهازهرگونهتالشیدریغنورزند.

نام محقق :سعید آسترکی
مدرسه علميه :فیلسوف الدوله

داللت هیئت امر

چکيده اثر
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مســئله تبیین ماهیت امــر و دال لــت آن ،از جمله
مهمترینموضوعاتعلماصول،قلمدادمیشود.
ارائــههــر نظــریدر اینرابطــه،در فرآیندمواجهه
مجتهد با متنون دینی تأثیرگذار اســت .در رابطه
با معنای موضو عله هیئت امر ،بعضی معتقد به
معنای انشاء بعث و بعضی آنرا به معنای طلب
وبعضیدگر،معتقدبهداللتامربرنسبتایقائیه
گشــتهاند .از منظر نویســنده ،در میان این اقوال،
قولمرحومنائینیبر نسبتایقائیه،از مجموعه
استدال لهایمحکمتریبرخورداراست.براساس
نظر برخی از برجستهترین اندیشمندان اصولی،
امر ،ظهور در وجوب دارد .نویســنده اثر ،این رأی را
پذیرفته،وسعیدارد گزارشیواضحازآنارائه کند.

سخن محقق

نکتـهای کــه رعایــت آن در هــر پژوهشــی الزم
اســت ،توجــه بــه دانشــی اســت کــه از آمــوزش
برمیخی ــزد و در پ ــی آن ،پژوه ــش حاص ــل
میش ــود .بنابرای ــن ت ــا زمان ــی ک ــه ط ــاب ،از
آموزش درستی برخوردار نباشند ،نمیتوانند
بــه تحقیقــات علمــی روی آورده و دســت بــه
قلــم شــوند .رعایــت اصــول و قواعــد پژوهــش
و همچنی ــن بهرهگی ــری از اس ــاتید مج ـ ّـرب و
ّ
متخصص،از جملهمواردیاست کهدر کنار
دانش کافیمیتواندموجبرشدتحقیقات
علمی ش ــود.

ويژه نامه چهارمين جشنواره عالمه حلي  wاستان تهران

نام محقق :عباس لیانی
مدرسه علميه :امام خمینیw
چکيده اثر

نام محقق :امیر نجاریانی
مدرسه علميه :خاتم األوصیاء f
چکيده اثر

سخن محقق

اینجانببامشورتاستادراهنمایخود،موضوع
را انتخــاب کــرده و به منابع معتبر رجــوع کردم.
ســپس با جمعآوری مطالب مرتبــط با موضوع،
بــه تحلیل و بررســی آنها پرداختــم و در نهایت
با راهنمایی اســتاد ،دیــدگاه خود و دســتاورد آن
را بــه نــگارش درآوردم .ارائه کارنامــه برای اصالح
اشــکاالت جزیی در محتوا و ســاختار ،مناســب و
کارآمداست.

معرفيتحقيقات

کالسيبرتر

سخن محقق

بــه نظــر بنــده ،تحقیــق ،امر مقدســی اســت که
میتواندموجببروزوظهوراندیشهپژوهشگران
شود .جشنواره عالمه حلی نیز از این نظر ،فضای
مناســبی را بــرای عرضه تحقیقات طــاب علوم
دینــی ّ
مهیــا کــرده اســت که بســیار قابــل تقدیر
میباشد.بندهبراینگارشاثرخویش،ازمشاوره
اســاتید کــه در مدرســه ،مشــغول بــه تحصیــل
هســتند ،اســتفاده فراوان بــردهام .مــا باید دقت
داشته باشــیم که برای ارائه یک اثر موفق ،هرگز
نبایدخودرابینیازازمشورتاساتیدببینیم.

معرفی تحقیقات کالسی برتر

ابوالفرج اصفهانی و کتاب األغانی

علیبنحسینبنمحمدامویقرشی،ازنوادگان
مروان بن حکم ،مشــهور به ابوالفرج اصفهانی،
مورخ،ادیبوموسیقیشناسبرجستهقرنسوم
وچهارمهجریاست.اختالفهاواقوالفراوانی
در شــرح احوال و مسلک مذهبی شیخ ابوالفرج
اصفهانی،وجوددارد.برخیاوراشیعه،برخیدگر،
زیدی و دیگرانی نیز ،او را از دشمنان اهلبیت به
شــمار آوردهاند .او دارای آثار فراوانی در بیان انواع
آوازها ،شعر و ادب و موسیقی عرب است .بیست
جلد کتاب «االغانی» ،که به بررســی انواع صوت
و لحن و ذکر شــاعران و خواننــدگان ،پرداخته ،از
جملهآثار مهماودر حوزهادبیاتعربمحسوب
میشود.

کالسيبرتر

«ال استثنائیه» و ّ
تبیین نحوی ّ
«ال وصفیه» در آیه لو کان...

معنــا و انــواع اســتثناء و ادات آن ،از موضوعــات
دانش نحو است .علیرغم تعاریف متفاوتی که
از استثنا،در کتبمعتبر نحویارائهشده،اصول
ومعانیمشترکیهمچون«متصل»و«منقطع»
مورد اتفاق قرار گرفته اســت .معین نمودن نوع
ترکیــب و معنــای هــر کــدام از ادات در ترکیــب
نحوی ،تأثیر مستقیمی بر ترجمه متن ،برجای
ّ
خواهد گذارد.برای«ال»معانیمختلفیذکرشده
است.نویسندهدرایناثرمیکوشدبابررسیونقد
استداللهر کدامازقائلینبهوصفیه،استثنائیه
ّ
و قصر بودن «ال» ،ترجمهای صحیحتر از آیه آیه
ّ
لو کانفیهماآلههال اهلللفسدتا(انبیاء)22/ارائه
کند.

معرفيتحقيقات

79

معرفيتحقيقات

کالسيبرتر

نام محقق:
محققان :علی صدری و سید محمد دریاباری
ق - Aفیروزکوه
مدرسه علميه :امام صاد 

محققان
سخن
سخن محقق

شرح نموداری مبحث جامد و مشتق در علم صرف

چکيده اثر

موضوعجامدومشتق،یکیازمباحثمهمعلم
صرفمیباشد کهبهدلیل گسترهمعناییوموارد
کاربرد آنها ،نقش بســزایی در تبیین مفاهیم و
واژگان عربــی دارد .عنــوان اثر حاضــر که به این
بخــش از مبحــث علــم صــرف پرداخته ،شــرح
نمــوداری مبحث جامد و مشــتق در علم صرف
اســت .نگارنــده ابتــدا اســم را به جامد و مشــتق
تقسیم کردهوضمنبیاناقسامهریک،شرحی
مختصر بر آنها نگاشته است .سپس مشتق را
به هشــت قسم تقسیم نموده و شــرح هر یک را
به شــکل نموداری آورده است .در پایان ذکر این
نکتهضروریاست کهبرایاین کار بهجز قرآنو
نهجالبالغه،از18منبعدیگراستفادهشدهاست.
معرفيتحقيقات

کالسيبرتر

این تحقیق علمی ،ثمره کاری مشــترک بود
کــهطـ ّـیآن،مباحــثادبــیوصرفــیدر قالــب
نمودار شیواوبیانتعلیمیوقابلفهمتدوین
گردید .البته ذکر این نکته ضروری اســت که
ای ــن حرک ــت پژوهش ــی ب ــه دع ــوت معاون ــت
پژوهــش و دبیرخانــه جشــنواره عالمــه حلــی
 wو تشــویقات حضــرت آی ـتاهلل دریابــاری
صــورت گرفــت.

محققان :محمود ملکیان و حسین محرمی
نام محقق:
ق - Aدماوند
مدرسه علميه :امام صاد 

پاسخنامه تمرینهای ترکیبی کتاب نحو مقدماتی

چکيده اثر
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بــرای طالبــان علــوم حــوزوی ،و بســیاری علــوم
اســامی دیگــر ،فراگیری زبــان عربــی ،امری بی
بدیل و ضروری اســت .زبان عربی ،زبان رســمی
علــوم اســامی محســوب میشــود .مجموعــه
میراث علمی حوزههای علمیه ،با زبان عربی به
نگارش درآمد ه است .از این رو ،همواره فراگیری
زبــان عربــی ،بــه شــیوهای کاربــردی ،دغدغــه
سیاســتگزاران آموزش در حوزههای علمیه بوده
اســت« .نحــو مقدماتی» کتــاب آموزشــی روان و
ارزشمندی اســت که در مراحل ابتدایی آموزش
ادبیــات عربــی ،در حوزههــای علمیــه ،تدریس
میشود.

محققان
سخن محقق
سخن

هــر پژوهشــی بالطبــع ،دارای مراحلی اســت که
پژوهشــگران موظفاند این مراحل را بهدقت و
مطابق با اســتانداردهای تحقیق علمی سپری
کنندتابهنتیجهمطلوببرسند.بهیقینحضور
ارزیاب و اســتاد ناظر برای هر اثری فریضه است.
بنابراین برای هر نویســندهای ضروری است که
از محضر ایشــان ،اســتفاده الزم را ببرد .در نهایت
از دبیرخانه جشــنواره عالمه حلی استان تهران،
تشکر میکنیم که زمینه مســاعدی را برای ارائه
تحقیقات کالسیطالبفراهمآورد.

ويژه نامه چهارمين جشنواره عالمه حلي  wاستان تهران

