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با اراده و عزم راســخ خود به طرف علم و
عمل و كسب دانش و بينش حركت نماييد،
كه زندگــى زير چتر علــم و آگاهى آنقدر
شــيرين و انس با كتاب و قلم و اندوختهها
آنقدر خاطرهآفرين و پايدار اســت كه همه
تلخيها و ناكاميهاى ديگر را از ياد مىبرد.
بشــريت با همه پيشرفتهايش در علوم و
فنون ،هنوز در گهواره طفوليت دانش است،
و تا رســيدن به بلوغ كامل ،راه طوالنى در
پيش است.

*

الزم است علما و مدرسين محترم نگذارند
در درسهايى كه مربوط به فقاهت اســت و
حوزههاى فقهى و اصولى از طريقه مشــايخ
معظم كه تنها راه براى حفظ فقه اســامى
است منحرف شــوند ،و كوشش نمايند كه
هر روز بر دقتهــا و بحث و نظرها و ابتكار
و تحقيقها افزوده شود؛ و فقه سنتى كه ارث
سلف صالح اســت و انحراف از آن سست
شدن اركان تحقيق و تدقيق است ،محفوظ
بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد .

**

* بیانات حضرت امام خميني(ره) در تاريخ 1367/6/28
** بخشي از وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام خميني(ره)

کشــور ما بدون حرکت در جاده گسترش
دانش و گســترش پژوهــش ،امکان ندارد
بتواند به نقطه مطلوب خودش دست پیدا کند.
مخصوص کشور ما هم نیست .کلید ،دانش و
پژوهش است .دانشمند شدن یک ملت هم
به این نیســت که دانســتههای دیگران را
فرابگیرد .آن ،مقدمه کار اســت .علم ،یک
دامنه وسیعی دارد؛ انحصاری نمیتواند باشد
که ما فرض کنیم یک مجموعهای از کشورها
و یا ملتها هســتند که نخبگان اینها ،علم
را باید تولید کنند ،مرزهای جدیدی را برای
علــم تعریف کنند ،یک مقداری خودشــان
استفاده کنند ،یک مقداری هم که زیاد آمد،
بدهند دیگران استفاده کنند .این نم یشود.
این نســبت ،این شکل کار ،معنایش همین
دائمی بخشی از کشورها ،همین
عقبماندگی
ِ
رابطه ظالمانه بین کشــورها ،همین مسئله
دنیای اول و دنیای دوم و دنیای سوم و شمال
و جنوب و همین حرفهایی اســت که جزء
ادبیات رائج سیاسی در این قرن و قرن قبل
بوده و شده.

*

* بیانات معظمله در دیدار اساتید و رؤسای دانشگاهها1386/7/9 -
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(ره)

در يادداشتي از حجت االسالم والمسلمین حبيباهلل غفوري
رئيس شوراي پنجمين جشنواره عالمه حلي (ره) استان تهران

 .1جشنوارههای علمی پژوهشی ،فرصت بسیار مناسبی را برای رشد و شکوفایی علمی و ارتقاء
توانمندی تحقیق و پژوهش؛ برای طالب و اساتید حوزه فراهم میکنند .جشنواره عالمه حلی(ره)
که چند سالی است عرصه جدیدی را جهت بروز استعدادهای پژوهشی طالب حوزههای علمیه
فراهم نموده ،فرصت مناسبی اســت تا طالب علوم دینی بتوانند از طریق آن« ،نهضت قلم»،
میــدانداری پژوهش در آموزش ،تولید علم و نظریهپردازی در عرصه معارف اســامی و علوم
انسانی را رقم بزنند و سهم حوزه که اصلیترین سهم در این زمینه است را به انجام رسانند .عصر
نورانی حاکمیت نظام مقدس جمهوری اســامی ،فرصتی استثنایی را برای اندیشمندان جامعه
فراهم کرده است .طالب علوم دینی که بخشی مؤثر از اندیشمندان آینده کشور و دنیای اسالم را
تشکیل میدهند ،در صورتی موفق به ایفای نقش سازنده خود در آینده میشوند که از هماکنون،
نسبت به تحقیقات علمی و پژوهش به عنوان یک وظیفه خطیر و مسلم نگاه کنند .نسیم روحنواز
تحقیق و پژوهش که از سوی جشنواره عالمه حلی(ره) و با ابتکار معاونت پژوهش حوزه علمیه،
هرساله به دلها و ذهنهای نورانی و معنوی طالب و فضالی حوزه میوزد ،مناسبترین فرصت
برای تحقق این افق روشن است.
 .2پژوهش و تحقیق ،یک تخصص مسلّم است که طالب علوم دینی برای دستیابی به رشد
علمی ،نیازمند به آن هســتند .ضمن اینکه «قلم» همانند «بیان» یک ابزار مهم برای تبیین و
انتقال معارف دین اســت ،با این فرق که بیان شفاهی ،ماندگاری نوشتار را ندارد .انتظار حداقلی
مدیریت حوزه علمیه اســتان از طالب و فضالی محترم حوزه علمیه تهران این اســت که در
8

شرایط فعلی ،هر یک از طالب علوم دینی ،حداقل یک مقاله علمی را زیر نظر اساتید؛ تدوین و
منتشر نمایند .شعار جشنواره عالمه حلی(ره) در سال تحصیلی آینده ،در حوزه علمیه استان تهران
«هرطلبه یک مقاله علمی در سال» خواهد بود که انشااهلل به همت مدیران و معاونان پژوهش
مدارس علمیه و همکاری معاونتهای آموزش مدارس به انجام خواهد رسید.
 .3نقش اساتید در توسعه کمی و کیفی پژوهش در حوزه ،یک نقش کلیدی و بینظیر است.
در صورتی که استاد ،اهل پژوهش و تحقیق باشد و شاگردان ،آثار علمی استاد خویش را ببینند،
ناخودآگاه زمینه و شوق به تحقیق و نوشتن در آنان شکل میگیرد .در این مرحله است که استاد
از زمینه و فرصت پیشآمده استفاده کرده ،شاگردان خویش را با آثار و برکات فراوان تحقیق و
پژوهش بهعنوان تالش علمی ماندگار آشنا میکند .انتقال تخصص پژوهش به شاگردان ،موجب
میشــود ،طالب ،عرصه پژوهش را یک قله رفیع ،ولی دست یافتنی تلقی کنند و با تحقیق در
موضوعات مختلف ،به یافتههای جدید دست یابند؛ با این وصف ،اولین شیرینی پژوهش و تولید
علم در کام طالب جوان شــکل خواهد گرفت که بسیار لذتبخش و به یادماندنی خواهد بود.
اصالح و رفع نواقص پژوهشهای اولیه طالب توسط استاد ،مرحله تکمیل نقش آفرینی استاد
در انتقال تجربه و تخصص خویش به شاگردان است .خوشبختانه ،در حوزه علمیه استان تهران،
جشنواره عالمه شعرانی(ره) که مختص پژوهش اساتید است ،زمینهساز نقش آفرینی هرچه بیشتر
اساتید در عرصه تحقیق و پژوهش در حوزه علمیه و علوم انسانی است.
 .4البته یکی از نقصهای جدی نظام آموزشــی فعلی حــوزه ،عدم توجه الزم به پژوهش
پژوهش مصطلح است.
تحصیلی اســت که زمینهساز ورود جدی طالب علوم دینی به عرصه
ِ
پرتالش پژوهش و آموزش مدارس علمیه و اســاتید
انتظار میرود ،مدیران محترم ،معاونان
ِ
پژوهش تحصیلی ،این نقیصه نظام آموزشی
معظم ،با ورود برنامهریزی شده طالب به عرصه
ِ
را جبران نمایند.
 .5مهمترین نقش معاونت پژوهش حوزه علمیه اســتان ،آموزش و انتقال تخصص تحقیق
و پژوهش به اســاتید ،طالب و فضالی محترم و تشویق آنان به ورود مؤثر و نقش آفرینی در
این عرصه مهم و سرنوشتســاز اســت .از تالش معاون پژوهش استان و همکاران پرتالش
ایشان در برگزاری دو جشنواره مهم علمی پژوهشی سپاسگزارم و امیدوارم با ایفای نقش مؤثر
مدارس علمیه استان در برگزاری جشنوارههای عالمه حلی(ره) و عالمه شعرانی(ره) ،شاهد رشد
و شکوفایی علمی هرچه بیشتر حوزه علمیه استان تهران باشیم.
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ض ت ت
ش
رور� �ول ي�د علوم اسالمي
«�پ �ژ و ه��» و �
در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین سيد محمدرضا آقاميري

نائب رئيس شوراي پنجمين جشنواره عالمه حلي (ره) استان تهران

آیا برگزاری جشنوارههایی مانند عالمه حلی (ره) می تواند اهداف عالی

و استانی حوزه تهران را از جهت علمی پوشش دهد؟

یکی از مباحثی که از قدیم االیام خیلی اهمیت داشته ،بحث ایجاد رقابت است .در آیه شریفه
ون» رقابت و مسابقه را به عنوان یک کار معقول و منطقی پررنگ میکند.
« َفلْ َي َت َنا َف ِ
س الْ ُم َت َناف ُِس َ
اولین خاصیت جشنوارههایی مثل عالمه حلی ،بالندگی در اثر ایجاد خاستگاه رقابت است .طبیعی
است افراد برای آنکه حائز مقام برتر شوند ،فعالیت های فوق العاده ای از خودشان بروز میدهند
و این همان چیزی است که ما میخواهیم .بسیاری از محققان بنام حوزه علمیه کسانی هستند
که در این جشنوارهها احیان ًا پژوهش و مقالهای داشته اند .خب استعداد ذاتی هم بوده و در این
رقابت آن استعداد از قوه به فعلیت رسیده و به عنوان یک پژوهشگر برتر ،این شخص را مطرح
کرده است ،همانطور که مباحثه بین دو طلبه مبتدی و انتخاب یک شخص جهت تقریر درس
استاد نیز رقابت ایجاد میکند.
خاصیت دوم اینکه اگر بحث پژوهش از زندگی علمی طلبه حذف شود و صرف ًا طلبه به بحث
آموزش بپردازد ،در حقیقت آن دانش هایی که فراگرفته غنی سازی و تحلیل نمیشود و چه بسا
گاهی اوقات شخص برای ارائه آنچه آموخته ،مجالی پیدا نمیکند و این به مرور زمان به بوته
فراموشی سپرده میشود و نتیجه خاصی گرفته نمیشود .اینگونه جشنوارهها روحیه پژوهش را
در طالب احیا میکند.
اگر ما آثار معنوی و مادی جشــنواره را برای طلبه بررســی کنیم آثار زیادی دارد؛ مثل آشنا
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شــدن با پژوهش ،گنجانده شدن مطالعاتی در برنامه طلبه فراتر از آنچه در آموزش نیاز داشته؛
اگر حمایتهای مادی هم برای طالب داشــته باشد مثل جشنواره خوارزمی ،قطعا برجستگی
این جشنواره بیشتر خواهد شد .این اهداف اولیهای است که ما در گام های نخست در برگزاری
جشنواره عالمه حلی (ره) به صورت کالن در کل حوزههای علمیه و به صورت خاص در تهران
به عنوان بزرگ ترین مجموعه علمی حوزوی در کل کشــور دنبال میکنیم .از آن جهت که
بزرگترین دانشگاه های کشور در تهران است و چه خوب است با برگزاری این جشنوارهها و
تقویت پژوهش طالب ،آنها بتوانند در مجموعههای دانشگاهی هم حضور داشته باشند مانند
فضالی حوزوی که در موسسه رویان در بحث شبیه سازی فعالیت میکنند یا در مباحث فقهی
که در زمینه نانو ،گاهی مطرح میشــود .ما میخواهیم حوزه علمیه تهران یکی از حوزههای
بالنده و مملو از توسعه علم و دانش باشد و با برگزاری جشنواره عالمه ،جرقههای ایجاد چنین
حوزهای زده میشود.
آموزش و تبلیغ اندیشه دینی هرکدام به نحوی مدیون پژوهش است.

جشنواره عالمه حلی (ره) چقدر می تواند در تقویت تبلیغ امور دینی و نیز جهت

بخشی به آموزش علوم دینی موثر باشد؟ آیا سازوکاری برای ارتباط این سه حوزه

(آموزش ،تبلیغ و پژوهش) در نظر گرفته شده است؟

ما گاهی آموزش صرف داریم مانند آموزش مطلبی به یک طوطی که این آموزش نیســت،
چون برآمده از قوه ناطقه نیست .آموزش وقتی در حوزه انسانها قرار میگیرد و پشت آن قوه
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ناطقه است ،معنای دیگری پیدا میکند .گاهی یک کودک می آموزد مثل این که ما یک بحث
مشــکلی از مباحث فلسفه را به کودک بیاموزیم و حفظ کند که این جز چینش کلمات نیست
اما گاهی غنی ســازی آموزش است .آموزش مد نظر ما آموزشی است که همراه تفهیم باشد
یعنی هم بیاموزد ،هم بفهمد .مث ً
ال در فقه می گوییم وقت اذان صبح هنگامی اســت که فجر
صادق صورت گیرد .فجر کاذب چیست؟ عالمت آن چیست؟ چرا ما در حوزههای علمیه نباید
منجم داشــته باشــیم که فجر صادق را از فجر کاذب تشخیص دهیم .از امام سوال شد فجر
کاذب چیســت؟ فرمود« :کالرمح صاعدا فی السماء» مثل دم روباهی که مستقیم رفته در افق؛
فجر صادق چیســت؟ می فرماید« :اعتراض الفجر کبیاض نهر سوری» مثل سفیدی رودخانه
سوری یعنی شما وقتی همان نوری که «کالرمح فی السماء» بود نگاه می کنید ،در مطلع آفتاب
معترض شــد (در مرز طلوع خورشید حالت عرضی پیدا کرد و افق را فرا گرفت) میشود فجر
صادق ،حاال چرا مراکز علمی نجومی باید تشخیص دهند؟ چرا طالب نتوانند تشخیص دهند؟
اگر طلبهای بگوید میخواهم تحقیق کنم آیا اذانی که از رادیو و مأذنه ها پخش میشود ،مطابق
با شــرایطی که ائمه اطهار و قرآن است که می فرماید« :حتی یتبین لکم الخیط االبیض من
الخیط االســود» و روایت هم میگوید« :کبیاض نهر سوری» ،میرسد به اینکه انطباق آیات
شریفه و روایات اهل بیت با واقعیت در مورد فجر صادق و فجر کاذب با لمعه روشن نمیشود.
این باید از لمعه بگذرد و سراغ کتب فقهی برود و کتب فقهی اگر جواب نداد باید یک مقداری
فیزیک بخواند ،نجوم و هیات بخواند تا بفهمد فجر کاذب و فجر صادق چیســت و این حائز
اهمیت است .گاهی اوقات ما بسنده میکنیم به اطالعات اولیه که در کتب مقدماتی خواندیم و
مشکالت ایجاد میشود .مث ً
ال امروز با وجود دستگاههای پیشرفته نجومی بینهای که در کتب
فقهی گفته شده که اگر چهارنفر شهادت دادند باید از آنها پذیرفت اینها دیگر پذیرفته نیست
برای رویت هالل ماه رمضان و هالل عید فطر و با وجود این دستگاه ها نمیتوان به بینه اکتفا
کرد .ما باید آن بینه را تقویت کنیم با روایاتی که از این دست هستند با عالم علم و عالم واقع
که نیازمند پژوهش اســت .گاهی مجتهد جامع الشرایط با تمام المانهای علم هیات و نجوم
آشناســت .چه اشکال دارد که ما حتی مراجع تقلید هم در امور نجومی این شخص را مقتدای
خودشان قرار دهند این هم فقه نجوم را خوانده است.
چه سازوکاری می توان بین نیازهای عمومی در حوزه اندیشه دینی و

دستاوردهای جشنواره برقرار کرد؟
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یکــی از مباحثی که از دیرباز مدنظر مقام معظــم رهبری (دام ظله) بوده ،بحث جنبش نرم
افزاری و کرســیهای آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی بوده است .حوزههای علمیه در قرون
گذشته ،متصدی توسعه هرگونه علم در جامعه بوده است یعنی یک فقیه طبیب بوده ،حکیم بوده،
اهل نجوم بوده ،فیلسوف بوده و حوزههای علمیه صرف ًا به آموزش فقه و اصول نمیپرداختند.
شــما با مراجعه به تاریخ حوزههای علمیه این را درمییابید .مث ً
ال استاد مرحوم آیت اهلل عالمه
طباطبایی به نام مرحوم میرزا سید ابوالقاسم خوانساری ریاضی که از علمای دین و فقها بوده،
متصدی آموزش های ریاضی به طالب حوزه علمیه نجف بوده و اســتاد مســلم ریاضیات ،به
طوری که ایشــان را برای حل مسائل بغرنج و الینحل ریاضی به دانشگاه بغداد می بردند .در
ســنوات گذشته ،محل توزیع علم و دانش صرفا حوزههای علمیه بوده از بوعلی سینا گرفته تا
خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهایی حتی در علوم ریاضیات و نجوم و علم کیمیا؛ اما متأسفانه
در یک قرن گذشته با توجه به تفکیکی که بین دانشگاهها و حوزهها صورت گرفت ،حوزههای
علمیه صرف ًا به دانشهای دینی پرداختند و این خیلی ما را عقب انداخته و این یعنی دانشگاهها
بخشی از دانش های علوم انسانی را به خود اختصاص دادند مثل مباحث جامعه شناسی ،مباحث
علوم اجتماعی ،اقتصاد ،سیاست ،حقوق که در دانشگاه ها پیرامون آنها کار میکنند .اشکالی
هم نیست اما بدانیم عقبه مباحث دانشگاهی عقبه مناسبی نیست .به هر حال بحث علوم انسانی
به نظر من معضله کشور ما هست .االن رشد ما در علوم غیر انسانی بسیار باال بوده اما در علوم
انسانی هم تابع غرب بودیم و هم در داشتههای خودمان درجا می زدیم؛ عمده مشکل ما همین
جاست .به عنوان مثال مباحث اقتصادی که ما در اسالم داریم بسیار غنی است :بانکداری مبتنی
بر عدم ربا ،بانکداری مبتنی بر انفاق ،بانکداری مبتنی بر شناخت جامعه ،بانکداری مبتنی بر هبه،
بانکداری مبتنی بر عقود و ایقاعاتی که در اقتصاد غرب معنا ندارد .مث ً
ال در فقه میگویند تجهیز
میت بر همه افراد جامعه اسالمی واجب است .حاال این وجوب در کجای اقتصاد غرب جا دارد؟
یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح
هیچ جا؛ روایت می فرماید« :من اصبح ال ّ
کند در حالی که به امور مســلمانان اهتمام ندارد مسلمان نیست .االن از خانه بیرون می آیید
میبینید همسایه شما مقروض است و مامور درب منزل او آمده و بدهکار است .اقتصاد غربی
میگوید این مشکل شخص است ،مشکل جامعه نیست .اما اقتصاد اسالمی میگوید بخشی از
این بدهکاری ،اشــکال اجتماعی است و باید آن را برطرف کرد .ما متأسفانه بین دو برزخ و دو
نگاه در علوم انسانی قرار گرفتیم .آنچه حاکم است نمی دانیم چیست :آیا فقه آل محمد حاکم
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است یا علوم انسانی که دانشگاه ها توزیع میکنند .اقتصاد غربی میگوید هرچه شما مصرف
کنید و بخرید و از بین ببرید موجب رونق اقتصاد میشود ،اما اقتصاد اسالمی این را نمی گوید.
اقتصاد اسالمی مبتنی بر شاخصههایی است که آن شاخصه ها اختصاص به خودش دارد.
البته به نظر من بحث اقتصاد اولویت اول نیست .عمده ترین مباحثی که ما در علوم انسانی
داریم شاید مباحث جامعه شناختی و علوم اجتماعی است .شاید نگاه خاص به قشر زنان است.
دغدغه حضرت آقا ،جنبش نرم افزاری و کرسیهای آزاداندیشی و انقالب فکری و دانشی است.
ما در کجای این کار هستیم؟ متأسفانه در سال های بعد از انقالب آن توسعهای که در زمان شیخ
انصاری و مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم حاج آقا رضا همدانی و حتی در این اخیر
مرحوم امام خمینی (ره) و آقای خوئی بوده است ،کمتر دیده و شنیدهایم .در حوزه علوم انسانی
اآلن مشــکل وجود دارد .چون آبشخور آن مکتب اهل بیت نیست ،بافتهها و یافتههای غربی
هاست .مباحث پژوهشی در حوزههای علمیه ،در حقیقت طالب را آماده میکند برای دغدغهای
که موجب نگرانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالي) و بسیاری از علمای اعالم است .مث ً
ال در
مباحث علوم انسانی گرفتار داعش هستیم که یک فکری برای اداره جامعه دارد .یک فکر قهری
و اجرای احکام اسالم از طریق قوه قهریه و قتل و غارت و نهیب و میگوید که توحید را اینگونه
ما میخواهیم توسعه دهیم .آن می تواند مخرب باشد که اآلن منطقه خاورمیانه را حدود بیست
سال به خودش مشغول کرده است .از ظهور القاعده در پاکستان و افغانستان و عربستان تاکنون.
این نشان میدهد که باید فرزندانمان در علوم انسانی پژوهش کنند و برداشتهای خوب داشته
باشند ،حتی در مباحث ریز اعتقادی مثل بحث عصمت ،توسل ،شفاعت.
با توجه به آنچه فرمودید که از دغدغه های مورد تأکید مقام معظم

رهبری و علمای اعالم تعمق در علوم انسانی است ،ورود طالب در کدام گرایشها
نیاز غالب جامعه امروز است؟

به نظر من ،عمده ترین وظیفه طالب ،بحث دفع اتهامات از جامعه شیعه است .تشیع متأسفانه
گرفتار یکسری افراطی گریها و جریان های تکفیری شده است .نمی خواهم بگویم کسانی
که اعتقاد به این مباحث افراطی دارند ،از ما نیســتند ،اما این فکر اشــتباه از جامعه شیعی باید
رخت بربندد .افراطی گری و اینگونه مباحث هرگز موجب توسعه نشده است .وقتی پیامبر اکرم
(ص) وارد مکه شــد ،جنود حضرت گفتند الیوم یوم الملحمه امروز روز انتقام است ،اما حضرت
فرمود « :الیوم یوم المرحمه» و کل مکه را فرمود« :انتم الطلقاء»؛ شما امروز آزاد هستید؛ حتی
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ابوسفیان که اعدا عدو حضرت بود .اعتقادات ما باید روان باشد .در صدو سی و اندی سال پیش
بزرگ شیعیان بخارا نامهای به مالفتح اهلل شیخ الشریعه اصفهانی نوشت که شکم زن باردار ما
را ميدرند ،جنینش را در می آورند و در مقابل چشم مادر می کشند و این به خاطر دشنام هایی
است که ما نسبت به بزرگان بعضی از مذاهب روا می داریم و از شیخ الشریعه اجازه میخواهد
سب از جامعه شیعه حذف شود .مالفتح اهلل در پاسخ گفت که شیعیان چهار
که شما فتوا دهید ّ
گونهاند :یک شــیعه تفضیلیه که قائل به برتری علی بن ابی طالب (ع) نســبت به سایر خلفا
هســتند مثل ابن ابی الحدید که مالفتح اهلل میگوید ما از اینها نیســتیم .گروه دوم شیعیان
تفضیلیه تبرائیه که هم قائل به تفضیل علی بن ابی طالب (ع) نسبت به سایر خلفا هستند و هم
نسبت به دشمنان علی بن ابی طالب (ع) و ائمه معصومین تبری میجویند؛ فقط می گویند ما
از دشمنان حضرت برائت می جوییم که ما از آنها هستیم .گروه سوم شیعیان تفضیلیه تبرائیه
سبیه ،شــیعیانی که تفضیلیه و تبرائیه هستند اما به دشمنان حضرت دشنام میدهند که ما از
آنها نیستیم و گروه چهارم شیعیان تفضیلیه تبرائیه سبیه غالیه .ما از گروه غالیه هم نیستیم .ما
می گوییم که ما با ذکر فضایل اهل بیت و مزایای فقه ناب اهل بیت برتر هستیم چه بخواهیم
چه نخواهیم .اما افراطی گریها موجب شکاف عمیق بین جامعه شیعه و اهل سنت در سراسر
جهان شــده اســت و وقتی ما افراط کنیم ،راه ما برای ورود معارف حقه و ذکر ســایر فضایل
اهلبیت مسدود میشود .مساله دوم که باید مورد توجه قرار گیرد ،پاکسازی حوزه علوم انسانی
از ناخالصی های مخدوش و باطل غربی است .مث ً
ال در روانشناسی غربی آن بخشی که متکی
بر مباحث تکنیکی و مادی اســت ،طبیعت ًا به خاطر اینکه آنها در مباحث تجربی از ما باالترند
قابل اعتماد است اما راهکارهای غیرشرعی که برخی روانشناسان میدهند باید با راهکار مشروع
پاالیش شود مانند تجویز خودارضایی براساس یک سری بافته های غربی ،در صورتی که در
فقه اســامی بعضی از فقها قائل به ح ّد شــده اند .ما باید علوم انسانی که در دانشگاهها رواج
پیدا کرده ،بررسی و آسیب شناسی کنیم و اینگونه نباشد که طلبه وارد دانشگاه شود و خودش
اعتقاد به آن علوم انسانی پیدا کند .طلبه باید در حوزه علمیه داده های خود را کامل کند و در
پژوهش به آن علوم انسانی بپردازد و آن را به صورت قابل توجهی با موازین اسالمی تغییر دهد.
این دومین اولویت است ،پاالیش و بعد از آن ایجاد روانشناسی اسالمی ،ایجاد اقتصاد اسالمی،
بعضی ها می گویند مکتب اقتصادی نداریم در اسالم .حاال منظور ورود مباحث اقتصاد اسالمی
در اقتصاد است .آقایان علمای اقتصادی که بحث خاصی داشته باشند ،قابل احترام هستند .ما
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باید این افکار و اعتقادات را به هم نزدیک کنیم .اولویت سوم هم طرح مباحث نظری در منابر
است ،به صورتی که برای عموم قابل فهم باشد.
مستحضر هســتید آینده پژوهی شــرط اصلی پیشرفت ،در دهه

پیشرفت و توسعه است .مدیریت حوزه استان تهران در این راستا چه برنامه ای
دارند؟

میدانید که حوزههای علمیه خواهران در سراسر کشور به این شکلی که مالحظه میکنید،
مجموعهای نوپاســت .عمده فعالیت مجموعه نوپا به سمت توسعه است .ما فع ً
ال در یک گذر
شکلگیری و ایجاد ساختار به سر می بریم ،البته آنچه اتفاق افتاده با انتظار ما بسیار و بسیار در
تغایر و تهافت بوده طوری که استقبال در حوزههای علمیه خواهران باورنکردنی و چندین برابر
حوزههای علمیه برادران است .هرچند به خاطر محدودیتهایی که نسبت به مدارس و اساتید و
حتی نسبت به ساختار و محتوای درسی داریم طبیعی است که نمیتوانیم پاسخگوی هفت هزار
نفر متقاضی باشیم و این نظرمان را فع ً
ال معطوف به مباحث توسعه میکند ،اما توجه حوزههای
علمیه خواهران به بحث پایان نامهها ،تحقیقات پایانی ،برگزاری کرســیهای آزاداندیشــی و
کارگاههای پژوهشــی ،حکایت از این دارد که ما به آینده پژوهشی حوزههای علمیه خواهران
دلبندی خاصی پیدا کردیم و معتقدیم این پژوهشهایی که به صورت مقطعی صورت میگیرد،
حداقل در حوزه زنان در آینده مجال خاصی برای ما ایجاد میکند.
یکی از آســیب هایی که به نظر می رسد وجود دارد ضعف فرهنگ

پژوهش است .در این زمینه دیدگاه حضرتعالی چیست؟

اتفاقات خوب ،همیشه زمینه می خواهد .مث ً
ال اعتکاف که یک عمل عبادی مستحبی است به
این صورت که فرد سه روز در مسجد معتکف شود و روزه بگیرد و عبادت کند و اال بالضروره از
مسجد خارج نشود .در سی سال پیش در کل جامعه ایران این اتفاق برای عده کمی می افتاد.
اما اکنون بحث اعتکاف در کشــور فراگیر شده ،طوری که در ایام بیض رجب بسیاری از افراد
فکر میکنند اگر نروند ،کار مهمی از دستشان رفته است .در زمینه پژوهش هم ما باید همین
کار را بکنیم .ایجاد فرهنگ پژوهش همین کاری است که اتفاق می افتد ،جشنوارههایی مثل
جشــنواره عالمه حلی (ره) که من از مسئوالن امر خواهش می کنم جشنواره را به این سمت
ببرند که طلبه حائز رتبه ،یک امتیاز عمومی در جامعه و در بین نهادهای کشــور داشته باشد و
به عنوان یک نخبه علمی مورد اهمیت قرار بگیرد .برای چنین جشنوارههایی امتیازاتی بدهند
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حتی امتیازات مالی قابل توجه ،کسی که در یک موضوع خاص دینی رساله ای راهگشا میدهد
چهارصد هزار تومان پول یک ساعت اوست .اگر در حوزه علمیه برادران برندگان مثل جشنواره
خوارزمی معاف از خدمت سربازی شوند ،بعد می بینید جشنواره عالمه حلی (ره) چطور میشود.
به عنوان سخن پایانی ،توصیه حضرتعالی برای طالبی که عالقمند به

پژوهشهستند؟

طالب باید اهل قلم و اهل دقت بشــوند .در اعلمیت فقها برای مرجعیت و خبره چند چیز
مطرح است .یکی تضلع و دقت در ابواب مختلف فقهی است یعنی پژوهش شخص در ابواب
مختلف فقه زیاد باشد .این خود یک مالک اعلمیت است .طلبه در حال تحصیل در سطح دو و
سطح سه بخشی را برای قلم زدن بگذارد و برای درس خود نمایه ایجاد کند .خیلی از طالبی
که بعد مباحث درسی شان چاپ شده مث ً
ال مکاسب می خوانده بعد شرح مکاسب او چاپ شده،
خالصه نویسی و چکیده نویسی می کرد ،نمایه می زد ،متا دیتا درست می کرد و شارح مکاسب
شد .این کارها را طالب برای خودشان و برای تقویت روحیه پژوهشی شان انجام دهند.

17

ت ف
ش
�ز
علم ي� �ز
�رو ی ج�� �ر ه� ن�گ �پ �ژ و ه�� در حو ه اهي �يه ،کي ا
م ف� ق
ج� ش� ن
ع
ت
ح (ره)
�
�
�
و ی�اهي واره المه لي
درگفتگو با حجت االسالم والمسلمین اسماعیلنیا
دبیرجشنواره سراسري عالمه حلی

(ره)

لطف ًا ،اهدافی را که جشــنوار ه عالمه حلی(ره) در پی تحقق آن است،

ذکر بفرمایید؛ همچنین بفرمایید که چه مقدار از این اهداف تا کنون محقق شده
است و موانع احتمالی تحقق برخی اهداف ،چه بوده است؟

در طليعه ســخن ،از مدیران محترم حوزههای علمیه خواهران و برادران استان تهران
و معاونین پژوهش هر دو مجموعه و تمامي همکاران خدوم در دبیرخانه جشــنواره عالمه
حلي (ره) استان تهران ،کمال تشکر را دارم.
مهمترین هدف ما در جشــنواره عالمه حلّی(ره) ،تشــویق طالب جوان نسبت به تحقیق
و نویســندگی ،همچنين شناسایی افراد مستعد در این زمینه و معرفی و تشویق ایشان است
که تص ّورمان اين اســت که بعد از ســپري شدن هفت دوره موفق جشــنواره عالمه حلّی،
موفقیتهای نسبت ًا خوبی بهدســت آوردهایم؛ بهطوری که از مشارکت حدود دو هزار نفر در
دورههای نخســت ،امســال حدود دوازده هزار اثر پژوهشی به دبیرخانه رسیده است که اين
حاکی از موفقیت جشنواره در «ترویج فرهنگ پژوهش» ،بین طالب جوان است.
در باب موانــع احتمالي ميتوان گفت یکی از مهمترین موانع« ،کمبود زمان» اســت .با
عنايت به اینکه اين جشنواره بهطور ســالیانه برگزار میگردد ،متأسفانه با فرهنگ اشتباهی
که در بین بيشــتر طلبهها ریشــه دوانده که از ایام تعطیالت تابستان هیچ استفاده علمی و
تحقیقاتی نمیکنیم ،زمان به همین چند ماهه تحصیلی ،محدود اســت؛ در اين بين طالب
هم طبیعت ًا بیشتر به کارهای آموزشی خود مشغول هستند و کمتر فرصت پرداختن به مباحث
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پژوهشی میکنند .انشاء اهلل برای هشتمین دوره ،برنامهریزیهای دقيقي به عمل آمده است
که ما در دبیرخانه از یک سو و طالب از سوی دیگر ،زمان بیشتر برای اجرای این برنامه در
اختیار داشته باشیم.
جشــنواره عالمه حلی(ره) ،برای تبدیل شدن به یک جشنواره م ّلی،

اکنون چه ظرفیتها و کاستیهایی دارد؟ آیا برای رفع کمبودها و حفظ و تقویت

نقاط قوت ،برنامهریزی شده است؟

البته ما اکنون هم جشــنواره عالمه حلّی (ره) را «جشــنوارهاي ملّی» میدانیم .منتهی
جشنوارهاي حوزوی ،که آن هم ویژه طالب جوان حوزه علميه است .خب طبیعت ًا این دو قید
از ســويي ،محدودیتهایی برای ما ايجاد ميکند و از ســوي ديگر هم ،ما را موظف میکند
که ناظر به این دو قید ،برنامه ریزی نماييم .لذا چون هدف اصلی ما ،شناســایی و تشــویق
طالب جوان در بحث پژوهش اســت ،فکر میکنم که اگر ما ،از نظر بودجهای و اعتباری و
وقت اجرای هر جشــنواره دست ما بازتر باشد ،یقین ًا اين جشنواره براي یافتن
از نظر زمان و ِ
جایگاه ملّی خودش ،موفقتر خواهد بود .به عنوان نمونه عرض میکنم که بســیار ضرروی
اســت از برگزیدگان جشنواره« ،حمایت مادی و معنوی» کنیم .برای نشر آثار ايشان تالش
نموده که این باالترین عامل تشویق یک طلبه جوان است که اثر برگزیده خود را چاپ شده
و نشــر یافته ببیند .ولی متأسفانه ما بهدلیل مشکالت اعتباری و بودجهاي ،هم اکنون از این
مســئله و اين امتیاز ،محروم هســتیم .از اين رو به دنبال این هستیم که حداقل یک نشریه
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علمي مخصوص به اين جشــنواره داشته باشیم تا بتوانیم قسمتی از آثار برگزیدگان را آنجا
نشر داده و به جوامع علمی ،معرفی نماييم .لذا اگر این نوع محدودیتها برطرف شود ،جایگاه
جشنواره عالمه حلّی (ره) در بین جشنوارههای ملّی دیگر ،بیش از پیش مشخص شده و نور
افشانی خواهد کرد.
سیرجشنوارهعالمهحلی(ره)استانتهرانراچگونهارزیابیمیفرمایید؟

ظرفیتها ،نقاط قوت و کاستیها و ضرورتهای جشنواره عالمه حلی(ره) استان

تهران ،با توجه به وضعیت خاص این استان ،چگونه است؟

توسعه جشنوارههای استانی عالمه حلی(ره) ،از سیاستهای قطعی دبیرخانه است .با توجه
به هدف اصلی که جشنواره دنبال میکند که آن هم تشویق طالب جوان به تحقیق ،پژوهش
و نویسندگی است ،ما هر چه این مراحل را جزئيتر کنیم ،امکان مشارکت و رتبهآوری طالب
جوان را بیشتر فراهم آوردهايم .با بيان همین استدالل ،ما در تالش هستيم که جشنوارههای
استانی را توسعهدهیم در همين راستا ،امسال در نُه استان ،جشنواره استانی راهاندازي کردیم
که انشــاء اهلل در سالهاي بعد ،چند اســتان دیگر که ظرفیت الزمه را داشته باشند به این
تعداد اضافه خواهند شد.
در اينباره،حوزه علمیه اســتان تهران ،ظرفیت بســیار عظیمی برای تبدیل شدن به یک
«قطب علمی و پژوهشــی دینی» را دارد .به اميد خدا در این چند ســاله که جشنواره عالمه
حلی(ره) اســتان تهران برگزار شده ،موفقیتهای چشــمگیری داشته است و عامل توسعه
فرهنگ پژوهش در واحدهاي آموزشــي استان بوده که جای تقدیر و تشکر از همه عزیزان
دســتاندرکار دارد .منتهی چند پیشنهاد به محضر دوستان میدهم که اگر اینها را رعایت
کنند احتما ًال بیش از پیش ،جشــنواره عالمه حلّی(ره) اســتان تهران ،موفق خواهد بود .در
مرحله اول ،نســبت به اطالع رســانی دقيق و تبلیغات اولیه همت گماشته و در مرحله دوم،
برنامهریزی دقیقتري نسبت به زمانبندی اجرای جشنواره در دبیرخانه استانی تدبير نمايند.
اين موضوع با توجه به اســتفاده بهينه از ظرفیتهای حوزه علمیــه برادران و حوزه علمیه
خواهران اســتان تهران و در نهایت ،هماندیشی بیشــتر در موارد مختلف و مراحل مختلف
جشنواره اســتانی با همه بزرگان حوزه استان تهران مدیران دو مجموعه ،مدیران مدارس و
معاونین پژوهش قابل دسترســي اســت .بحمداهلل ،هم اکنون اين امر اجرا ميشود ولی اگر
بیشتر به آن اهمیت داده شود ،ما شاهد یکی از موفقترین جشنوارههای استانی خواهيم بود.
20

برای ارتقاء ســطح کیفی آثار ،چه سیاستها و برنامههایی در نظر

گرفته شده؟

این مسئله چند وجه دارد که همه وجوه مختلف آن هم بهعهده جشنواره عالمه حلي(ره)
نیســت .فقط قسمتی از امور پژوهشــی حوزههاي علميه را شورایعالی به عهده ما گذاشته
اســت .قب ً
علمی فراگی ِر ســالیانه در حوزههای
ال هم عرض کردم که برگزاری یک فراخوان
ِ
علمیه برادران و خواهران بین طالب جوان ،با هدف تشویق و معرفی آنها به جامعه علمی و
تشویق آنها از وظايف ما بوده که بیشتر از این واقع ًا دیگر وظیفه ما نبوده و از ظرفيت ما بر
نميآيد .اگر ما بخواهیم پژوهش را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در حوزههاي علميه
توســعه دهیم ،باید همه اجزاء حوزه دست به دست هم داده و برای کیفی کردن آثار تالش
نمايند .تص ّور ميکنم بیشترین نقش را در اين زمينه معاونت آموزش حوزه و اساتید حوزه بر
عهده دارند .اگر روش آموزش اساتيد ما پژوهش محور شود ،خودشان اهل پژوهش ،تحقیق،
کتاب شناسی و مراحل مختلف تحقیق بشوند ،به طور طبيعي طالب ما هم به تدریج تبدیل
به پژوهشگري شده که آثار و پژوهشهای مفید ،فاخر و کیفی از خودش ارائه میکند .ولی
در جشنواره ،ما موظف نیستیم که برنامه کیفی سازی هم داشته باشیم ،به طور مثال افرادي
ت شوند که مراکز حوزوي مثل امور نخبگان،
که برگزیده شدهاند ،در مراحل بعدی بايد حمای 
معاونت آموزش و غیره ،همه اینها دست به دست هم داده و خروجی ما یک خروجی کیفی
و مطلوب شــود؛ ولي همانطور که گفتم ،اين موضوع به صورت روشــن و واضح در شرح
وظایف جشنواره دیده نشده است .در عین حال ما تالشهایی کردهايم که اينها به صورت
مقطعي ميباشد.
چه میزان از آثار ارســالی به جشنواره ،معطوف به مهمترین مسائل

جامعه ایرانی و چالشهای بینالمللی است؟ آیا برای هدایت افکار و ظرفیت علمی
طالب به سمت توجه به مسائل واقعی و مهم ،برنامهریزی شده است؟

ا ّو ًال که ما هر سال عالوه بر آن گرایشهاي علمی متداول در حوزه علمیه ،هست موضوع
ویژه ،ناظر به مســائل روز کشــور و جهان اسالم انتخاب مينماييم .بهطور مثال ما در سال
گذشــته ،مسئله «سبک زندگی اســامي» را که از دغدغههاي مقام معظم رهبری (مدظله
العالي) بود انتخاب نموديم و آثار بســیار زیاد که از لحاظ کمی و کیفی به واقع خوب بودند
از طرف طالب جوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد .لذا ما هر سال موضوعي را مربوط به
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یکــی از مباحث مهم روز و چالشهای جامعه ایرانی و بینالمللی تحت عنوان موضوع ویژه،
قرار میدهیم .از یک ســوی دیگر در رشتههای متداول حوزه هم ،شاهد استقبال طالب از
مســائل روز هستيم .مث ً
ال دانش کالم که از یک سو متکفل پاسخگویی به شبهات اعتقادی
است ،یکی از رشتههایی است که طالب از آن استقبال میکنند .در مباحث تطبیقی و قرآنی
یا در مباحث اخــاق و تربیت ،هم ما آثار زیادی داریم .از اين رو ،موضوعاتي که مربوط به
مســائل روز ،سؤاالت و شبهات روز و دغدغههای جوانان ماست که چالشهای مهم فکری
جامعه هم بوده انتخاب ميشود.
پایاننامههای طالب حوزه علمیه خواهران ،بخش زیادی از آثار ارســالی به دبیرخانه را
تشــکیل داده اســت .طبیعت ًا با توجه به روال پایاننامه ،اساتید راهنما و مشاور ،به روز بودن
موضوعات را منترل میکنند .خب در اينجا ميتوان ادعا کرد که اکثر آثاری که به جشنواره
عالمه حلّی(ره) میرســد ،ناظر به مسائل روز و پاسخ به ســؤالی از سؤاالت و دغدغهای از
دغدغههای جامعه امروزي است.
به نظر حضرتعالی ،جشنواره عالمه حلی(ره) توانسته چه تأثیری بر

جامعه علمی حوزوی برجای گذارد؟ آیا این جشنواره میتواند در آینده ،جریانهایی

علمی را در حوزه و به تبع آن در سطح کشور ،ایجاد و هدایت کند؟

ببينيد ما هيچ شکي نداريم که اين جشنواره ،يکي از تأثيرگذارترين حرکتهاي علمي در
حوزه بوده اســت .وقتی در جشنوارهاي سراسری ،دوازده هزار اثر پژوهشی ثبت ميشود ،از
وجود يک جو علمی حکایت دارد که تبدیل به یک جریان شده است .اين نشانگر اين است
که جشــنواره عالمه حلّی(ره) جایگاه خود را بين مراکز علمی حوزوي و واحدهاي آموزشي
رقم هزار یا دو هزار اثر در سالهاي گذشته ،تعداد
پيدا نموده است .اين در حالي است که از ِ
آثار به دوازده هزار اثر رسیده است .هر سال ،ما حدوداً هشت هزار و پانصد اثر ثبت کردهايم
که امسال به دوازده هزار اثر رسيده است؛ یعنی نزدیک به پنجاه درصد افزایش شرکت کننده
داشتهايم.
خُ ب ،این حکایت از این دارد که جشنواره عالمه حلي(ره) ،تبدیل به یک جریان مؤثر شده
است و حوزههاي علمیه نيز اين را پذيرفتهاند .اما اینکه این تبدیل بشود به اصطالح به یک
جریان علمی عظیم جا افتادهای که در همه مجامع علمی حرفي براي گفتن داشــته باشــد،
ن حوزه هستند و ثانی ًا اینکه
اينگونه نيست .با اين نگاه که او ًال شرکت کنندگان ،طالب جوا 
22

همه وظایف بر عهده ما نيســت؛ بلکه اجزای دیگر حوزه هستند که اینها همه در کنار هم،
مثل یک پازل ،هر کدام ،یک قسمتی از این جريان را اجرا میکنند و اینها مکمل همدیگر
هســتند .بعضي مقدمات این کار و بعضي مؤخرات کار ما را انجام ميدهند .روی هم رفته
جشــنواره عالمه حلّی(ره) ،شروع مبارکی اســت که امید میرود در آیندهاي نزدیک ،شاهد
پیشرفت و تأثیرگذاری این جشنواره در مجامع علمی کشور اسالمیمان ،جهان اسالم و حتی
در سطح بینالملل باشیم .بحمداهلل ،جشنواره از نظر کمی و البته از نظر کیفی ،موفقیتهای
چشمگیری داشته که اگر سایر قسمتهای حوزه به کمک ما بشتابند و وظایف تعریف شده
خودشان را انجام دهند ،امیداوریم که حوزههاي علميه به مراحل تولید علم ،نظریهپردازی و
توسعه و ترویج کرسیهای آزاد اندیشی ،برسد.
در پايان اگر توصیهای براي اساتيد ،طالب یا دبیرخانه جشنواره عالمه

حلي (ره) استان تهران دارید ،بفرمایید.

توصيه اول بنده به اســاتيد محترم حوزههاي علميه اســت که ايشان «دغدغه پژوهش»
داشته باشند .در کنار امر مهم آموزش ،به طالب کمک کنند تا طلبهاي پژوهشی و محقق بار
بیایند؛ در این صورت ،حوزه در تولید علم ،به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت.
توصيه دوم حقير به طالب عزيز است که از تحقیق نهراسند و از نوشتن خوف نداشته و
ترســی به دل راه ندهند .هر طلبهاي در هر مرحله علمي که قرار دارد ،قلم به دست بگیرد،
نویســندگی را شــروع و تحقیق و پژوهش کند و بداند که در جشنواره عالمه حلّی(ره) هر
کســی بر حسب رتبه علمی که دارد ،سنجش و مورد ارزيابي قرار ميگيرد .فرمهای ارزیابی
ما متفاوت اســت و هر گروهی با گروه همســان خود ،ارزیابی میشود .مهمترين بخش از
جشنواره ،بيان توصيههاي ارزيابان و اشکاالت هر اثر است که در پایان جشنواره برای شرکت
کنندگان ارســال ميشود و حداقل میتوان یک نگاه تمرینی در حوزه مهارتهای پژوهشی
به آن داشت.
در پايان ،ضمن خســته نباشيد و عرض خداقوت به مســئولين جشنواره ،امیدوارم که در
ســالهای آینده کليه طالب جوان ما ،که شرایط ثبت نامی دارند ،به نحوی در این جشنواره
مشارکت کرده و خودشان را محک بزنند.
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عضو شورا و دبير پنجمين جشنواره عالمه حلي (ره) استان تهران

پژوهش دینی ،پژوهشی توأم با نوآوری و روشمندی است که هدف عمده آن کشف
حقایق دین و غور و تفقه در آن به منظور دســتیابی به مســائل جدید اســت؛ چنانکه
معصوم میفرماید« :تازه یک حرف از حقایق در دســترس است» .پژوهش را نمیتوان
به چیز دیگری تحویل برد و آن را با اشــاره به امر دیگری به سخن درآورد؛ در واقع،
به تعبیری شــرح پژوهش و پژوهشگری را جز از خود پژوهش برنمیآید و تا کسی در
عمل به آن وارد نشــود ،نمیتواند اهمیت و ضرورت آن را دریابد .پژوهش وظیفهساز
اســت چون از سنخ دانش شــمرده میشود و دانش ،خود علم به حساب میآید و علم،
عملســاز و عملآفرین اســت .ازاینرو ،پژوهش ،امری امیدساز و امیدآفرین است که
جامعه را به اعتال و بیداری رســانده و راهی اســت که در نهایت ،به بینش و بصیرت
ختم میشود.
پژوهش ،تئوریساز و تفکرآفرین اســت و موجب برونرفت انسان از بازتولید افکار
پیشــین ،و مولّد مســائل تازه و حرکت رو به جلوی انسان میشــود .تفکر پژوهشی،
نــه صرف تفکــر در حوزه تعریف و منطــق ،بلکه تفکر در حوزه اخــاق ،خیرآفرینی،
خیرســازی ،نشاطآفرینی ،تشویق و انگیزهســازی نیز هست و دایره آن بسیار گسترده
اســت و همین سنخ از تفکر است که مورد تأکید و توصیه پیامبر اکرم(ص) قرار گرفته
اســت و فرمودهاند« :ان تفکر ســاعه خیر من عباده ســنه» .حضرت امام(ره) که خود
از جمله متفکران برجســته سنت اسالمی به شــمار میآیند ،در کتاب گرانقدر «چهل
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حدیث» ،برای این امر جایگاه بســیار واال و رفیعی قائل شــده اســت و تعبیر خواجه
عبــداهلل انصاری را بهترین تعبیر در این باب به شــمار مــیآورد و میفرماید« :تفکر،
جســتجوی ِبصیرت اســت» .تفکر و پژوهش الزم و ملزوم یکدیگرند و هر یک ،بدون
دیگری ناقص و ابتر اســت و از این روســت کــه مقام معظــم رهبری(مدظلهالعالی)
میفرمایند :بدون تحقیق ،پیشــرفت علمی امکانپذیر نیست .در واقع ،بدون تحقیق و
تفکر ،حقیقت از ما روی میپوشــاند و به چنگ فاهمه ما در نمیآید.
آســیبهای پژوهش را میتوان در دو مقوله ســاختاری و محتوایی دستهبندی کرد.
عمده مشــکل در مقاالت ارسالی به جشنواره ،مربوط به وجه ظاهری اثر و عدم توجه
به معیارهای ســاختار مقالهنویسی اســت که گاه ًا همین مسئله ،محتوای خوب اثر را
نیز به ســایه برده است .عدم توجه به روش ،ساختار و شاکله تحقیق ،و نیز بیتوجهی
به قواعد نگارشــی ،از جمله مســائلی اســت که مورد غفلت پژوهشگران ارجمند قرار
گرفته اســت .در وجه محتوایی نیز ،فقدان تحلیل ،مدنظر قرار ندادن نظام ارزشیابی و
ترازوی نقد ،و نیز اولویتدار نبودن نیازســنجی پژوهشی ،از جمله مواردی است که در
عمده آثار به چشــم میخورد .در پژوهش آنچه که بیش از هر چیز حائز اهمیت اســت
توجه به نیاز جامعه و خواســت مردم اســت که غالب پژوهشها بدون توجه به این دو
مقوله انجام گرفته اســت و دلیل اصلی بیتوجهی جامعه به آنها ،و نیز عدم اســتفاده
از آنها ،علیرغم زحمت فراوانی که محقق برای نگارش آن متحمل شــده اســت نیز
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در همین امر نهفته اســت .امروزه در انتشــار مکتوبات ،بایــد نیاز و اضطرار مالک و
حاکم باشد نه ســلیقه و عالقه؛ البته عالقه و میل باطنی نسبت به تألیف و جمعآوری
آثــار ،در پژوهشهای تحصیلی در مســیر طلبگی و زمــان تحصیل ،امری ضروری و
حائز اهمیت به نظر میرســد و نمیتوان به ســادگی از کنار آن گذشت .ازاینرو ،الزم
اســت از این عالقه و میل باطنی اســتفاده و بهرهها برده و آن را در مســیر درســت
هدایــت کرد .طالب جوان با توجه به نیازهای جامعه خود و نیز با تمرین و ممارســت
در نویســندگی ،و نگارش آثار مســئلهمحور ،میتوانند به ســطوح باالی نویسندگی و
تحقیق دســت یازیده و از جمله ارباب قلم و اصحاب تصنیف محسوب شوند.
از جمله برنامههای پژوهشــی ،که به حول و قوه الهی ،در معاونت پژوهش اجرایی
خواهد شــد ،نخست ،تأســیس و راهاندازی یک مرکز پژوهشی و ایجاد و ایصال حلقه
وصل و تعامل فیمابین پژوهشــگران و مراکز پژوهشی است تا پژوهشگران جوان ،در
این مراکز و محافل پژوهشــی ،برنامهریزی ،هدایت و مدیریت شــوند .تأسیس چنین
نهادهایــی ،افزون بر آنکه پویایی و تفکر را در میان طالب پژوهشــگر دامن میزند،
موجب میشــود تا نیازها و تکالیف ظاهری و سطحی ،طالب پژوهشگر را تحتالشعاع
خود قرار نداده و آنان را از مســیر واقعی و علمی خود دور نسازد .برنامه دیگر ،تدوین
برنامهای برای ثبت و ضبطِ فعالیتهای پژوهشــی طالب و اســاتید فاضل اســتان و
تشــکیل پرونده علمی و پژوهشــی طالب و دانشآموختگان حوزوی اســت که فکر
فنی و زیرســاخت آن ،با تنظیم و ارائه یک برنامه نرمافزاری در دســتور کار و اولویت
این معاونت قرار گرفته است .با شــکلگیری این کارنامه و رزومه ارزشیابی ،میتوان
با توجــه نیازهای علمی جامعه حــوزوی ،برنامهریزی و پیشبینــی دقیقتری کرد و
حمایتهــای درخور و ارزندهای را از پژوهشــگران به عمــل آورد تا تالشهای این
صاحبان تصنیف ،در این مســی ِر سخت و دشــوار ،مغفول نماند .وظیفه بعدی و جدی
این معاونت ،عملیاتی نمودن و برگزاری نشســتهای علمی در سطح استان است که
با این امر ،میتوان روحیه علمی و پرسشــگری را در میان طالب و اســاتید ،تقویت و
احیا نمود و یکی از برنامههای مهم و پیچیده و بســیار ارزشمند و اثرگذار اين معاونت
محســوب میشود .بخشــي از فعاليتهاي معاونت پژوهش حوزه علميه استان تهران
در سال جاري به شرح ذيل است:
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 افزایش رشــد کمی و کیفی آثــار علمی طالب در پنجمين دوره جشــنواره عالمهحلي(ره)؛
 برگزاري نخستين دوره جشنواره عالمه شعراني(ره) و و رود اساتید و فضالي استانبــه عرصه رقابتهای علمی و ایجاد زمینه مناســب جهت رشــد و ارتقاء مهارتهای
پژوهشی؛
 تدوين آييننامه برگزاري جشــنوارههاي داخلي در مدارس و ورود اســاتید مدارسعلمیه ،جهت ارائه مشــورتهای علمی و ارتقاء ســطح کیفی آثار طالب و ایجاد شور
و روحیه علمی در مدارس؛
 چاپ و انتشــار نشریه علمی تخصصی «محفل»؛ انجام اقدامات الزم ،برای کســب مجوز علمی نشــریه علمی-پژوهشــی«مطالعاتدین»؛
 برگزاری جلســات هماندیشی با اساتید مدارس علمیه استان؛ تجهیز کتابخانههای مدارس علمیه اســتان؛ تأسیس صندوق قرض الحسنه ویژه پژوهشگران و طالب و اساتید اهل قلم تهران؛ برگزاری کالس و کارگاه آموزشــی روش تحقیق؛ ارتقاء ســطح کیفی و محتوای نشریات و تهیه دستور العملهای واحد؛ حمایت از کانونهای علمی؛ تأســیس دبیرخانه منشورات استان و نظارت و ارزیابی شکلی و محتوایی بر نشریاتمدارس علمیه استان.
درباره پنجمین جشنواره عالمه حلی(ره) استان تهران

جشنواره عالمه حلي(ره) که هر ساله ،و به منظور ترغيب و تشويق طالب ،به مقوله
پژوهش برگزار ميشــود ،امســال ،افزون بر رشــد کمي و کيفي در سطوح گوناگون،
رويکرد مشــارکتي و تعاملي بيشتري را ،در قياس با سنوات گذشته ،در دستور کار خود
قرار داده اســت .باتوجه به اينکه مديريت و معاونت پژوهــش حوزه علميه خواهران،
هر ســاله نقش بســزايي در جشــنواره عالمه حلي(ره) ايفا کرده و آثار متعدد و بسيار
خوبي را به اين جشــنواره ارســال داشــتهاند .دبيرخانه پنجمين دوره جشنواره امسال
27

بــا موافقت معاونت پژوهش برادران ،تعامل بيشــتري را با معاونت پژوهش و مدارس
علميه خواهران برقرار ســاخته تا از تواناييهــا و ظرفيتهاي علمي اين معاونت بهره
بيشــتر و مناسبتري جويد .دبيرخانه پنجمين جشــنواره عالمه حلي(ره) استان تهران،
امســال از بدو برگزاري جشــنواره ،تا زمان اختتاميه مراســم ،همواره از آراء و نظرات
مديريــت محتــرم و معاونت پژوهش حــوزه علميه خواهران بهره جســته و در تمام
مراحل ســعي کرده اســت که از نظرات و تواناييهاي اين معاونت براي بهبود فرايند
جشنواره استفاده نمايد.
دبيرخانه جشــنواره در ابتداي برگزاري جشــنواره ،نشســت همانديشي مشترکي با
مســئولين و ارزيابان حوزه علميه خواهران برگزار کرد تا فرايند و چگونگي انجام کار
به نحو مشــترک مورد بررســي قرار گيرد و برنامهريزيهاي الزم جهت بهبود هرچه
بيشــتر فرايند علمي و اجرايي جشــنواره انجام شــود .پس از برنامهريزي مشترک و
تبادل نظر ابتدايي با حوزه علميه خواهران ،امســال بــراي اولين بار ،ارزيابي اجمالي
علمي مورد تأييــد معاونت پژوهش
اکثر آثار ارســالي به جشــنواره ،برعهده ارزيابان
ِ
حــوزه خواهران و دبير جشــنواره ،قرار گرفت .همچنين پس از بررســي اجمالي آثار،
ارزيابان خواهر در مرحله تفصيلي نيز ،نقشــي فعال در داوري آثار ارسالي ايفا کرده و
بخش قابــل توجهي از آثار مرحله تفصيلي نيز توســط ارزيابان حوزه علميه خواهران
مورد داوري قرار گرفت .شــايان ذکر اســت ،اين همکاري دوسويه ،کمک شاياني به
برگزاري هرچه بهتر و شايســتهتر اين دوره از جشــنواره نمود که افزون بر همکاري
علمي ،شامل دراختيارگذاشتن فضايي ويژه و مناسب براي ارزيابي آثار بوده است .اين
همکاري و تعامل درباره نحوه برگزاري مراســم اختتاميه نيز ادامه داشت و تصميمات
الزم براي تعيين ســخنرانان مدعو و محل برگزاري مراســم پاياني نيز با تبادل نظر و
مشــارکت موث ِر مديريت حوزه علميه خواهران استان تهران انجام پذيرفت.
معاونت پژوهش حوزه علميه استان تهران هر ساله در پي نيل به اين امر بوده است
کــه گامي رو به جلو و قدمي فراتر از آنچه که پيشــتر بوده ،بــردارد .اکنون ،پنجمين
جشنواره عالمه حلي(ره) اســتان با تمام نقاط قوت و ضعف خود ،پايان پذيرفته است.
در پايان الزم اســت ،از رئيس شــواري جشــنواره عالمه حلّي و مدير حوزه علميه
برادران اســتان تهران ،جناب حجت االسالم و المســلمين غفوري و نيز نائب رئيس
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شــورا ،مدير حوزه علميه خواهران اســتان تهران و جناب حجت االسالم و المسلمين
آقاميــري ،صميمانه تقدير و تشــکر شــود .زحمات بي دريغ معــاون محترم پژوهش
حوزه خواهران ســرکار خانم پورحمزه در تنظيم و مديريت جلســات مختلف ،معرفي و
همــکاري با ارزيابــان علمي و همچنين تصحيح و مديريت در ارســال انبوهي از آثار
خواهــران قابل تقدير ويژه اســت .بار ســنگين ارزيابيها ،مديريــت و تعامل با گروه
علمي بر دوش مســئول گروه علمي جشــنواره عالمه حلّي ،جناب آقاي محمد کريمي
بوده اســت و در اینجا الزم میدانم که از زحمات ایشــان تقدیر و تشکر خود را اعالم
دارم .زحمــات بي وقفه دبيراجرايي جشــنواره ،جناب آقاي مهــدي محمدي و جناب
آقای حســین جوادی نیا در بخش انفورماتیک دبیرخانه ،فراموش نشدني است و جاي
تشــکر ويژه دارد .سرکار خانم طيبي و ســرکار خانم حميديان نیز که در فرايند اجرای
جشنواره متحمل زحمات فراواني شــدند هم صميمانه سپاسگزاريم.
امیــد داریم که برنامههاي اين معاونت در ســال جاري ،همانند ســایر فعالیتهای
علمی و برنامههای ارزشــمن ِد انجام شده آن ،مورد تأیید و نظر طالب و اساتيد فاضل
مــدارس علميه اســتان قرار گیرد و نیــز ،عنایت و نظر صاحــب و ولیمان ،حضرت
مهدی(عج) ،را به خود جلب نماید .ان شــاء اهلل.
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ع �خ
ش
�ج ا ی�گاه �پ �ژ و ه�� در حو�ز هاهی لم ی�ه ه
وا�ران
در يادداشتي از خانم زينب پورحمزه
عضو شوراي پنجمين جشنواره عالمه حلي (ره) استان تهران

قال علی (علیه الســام)« :العلم سلطان من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه» علم،
قدرتی است که هرکس آن را بیابد بر دیگران غلبه پیدا خواهد کرد و هرکس به آن دست نیابد
دیگران بر او پیروز خواهند شد.
در فرهنگ اســامی ،علم و دانش یکی از پایه های اقتدار به شمار می رود .به همین سبب،
توسعه علمی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی کشور اسالمی مان مطرح می گردد؛ بدان معنا
که جامعه علمی پس از دست یابی به منابع غنی و اصیل و انبوه سازی اطالعات موجود ،درصدد
تحلیل و تولید علم بر آمده و علوم نافع و علمای تأثیرگذار را به جهان بشری تقدیم نماید.
رهبر معظم انقالب نیز همواره تأکید دارند که یکی از عوامل ماندگاری و پیشــرفت در جهان
امروز ،توسعه علمی ،همگام با سرعت جهانی آن است و وقفه علمی موجب عقبگرد فرهنگی است.
بررسی تاریخ گذشته تمدن اسالمی از شکوفایی و ظهور دوران طالیی این تمدن حکایت میکند.
ظهور بزرگانی چون عالمه حلی  ،خواجه نصیر طوسی ،فارابی  ،خوارزمی رازی  ،ابن سینا و  ...در
دوران گذشته در بستر تمدن اسالمی گویای این مطلب است که پرورش چنین نخبگانی دور از
ذهن و خارج از توان آینده سازان ایران اسالمی نخواهد بود .علمایی همچون عالمه حلی(ره) که در
نوجوانی به درجه اجتهاد نائل گردیده ،در اوان جوانی زعامت و مرجعیت شیعیان را به عهده گرفت،
می تواند به عنوان الگو ،مسیر حرکت پژوهشگران جوان را در راستای اهداف عالیه روشن نماید.
جشنواره «عالمه حلی(ره)» با این پیام تشکیل میشود که حوزویان با تأسی از سیره اهلبیت(ع)
و علمای اسالمی می توانند در عرصه زندگی دینی و حرکت به سوی تشکیل جامعه ایده آل دینی
قدم های شایستهای بردارند.
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در این زمینه حضور اســتادان متعهد و توانمند ،تشــویق ها و حمایــت های مادی و معنوی
پژوهشگران ،به ایجاد انگیزه ایشان کمک شایانی خواهد کرد؛ زیرا استادان و پژوهشگران ،به دور از
دغدغه های اقتصادی و معیشتی و با آرامش فکری می توانند درخشش های عمیق و ثمربخشی
را به منصه ظهــور در آورد و بدین ترتیب حوزههای علمیه جایگاه واقعی خود را در تولید علم و
پرورش پژوهشگر باز خواهد یافت.
به عبارت دیگر می توان گفت احیای دوران طالیی شکوفایی مسلمان ،زمانی محقق میگردد
که پژوهشگران ابتدا براساس نقشه ای جامع و طراحی هدفمند ،آموزه های دینی خود را در ارتباطی
معنادار با سایر علوم مورد تحلیل قرار دهند و سپس متناسب با نیاز افراد و جوامع امروز به تولید علم
و دانش پرداخته  ،همچنین جهت کشف معانی آفرینش ،گام های شایسته بردارندکه این ،همان
پژوهش اســت .توجه به این مسئله ضروری است که طبقه بندی ،چینش ،ترجمه ،بازخوانی آثار
دیگران و اقداماتی نظیر این موارد ،به تنهایی پژوهش به شمار نمی آیند؛ حقیقت پژوهش ،جوشش
علمی اســت که از دغدغه مندی و درونمایه های فکری پژوهشگر آغاز میشود و در فرآیندی
تعریف شده و مسیری مشخص به تولید علم و حل مسئله می انجامد.
علمی که به فرموده امیرالمؤمنین علی (ع)  ،غلبه بر افکار را به همراه دارد و انسانها را به سمت
شناخت واقعیت ها و حقایق عالم هستی هدایت میکند و موجب شناخت خود و خالق کائنات و
اعتالی فکر  ،منش  ،شخصیت  ،اعتقادات و رفتارهای ما شده ،در پی آن انسانها از آن در جهت
تکامل و کسب آرامش بهره مند می شوند .طلبه تاثیرگذار با حضور فعال در اجتماع می تواند به
آسیب های موجود پی برده ،نیاز های جامعه را شناسایی کند و مبتنی بر شواهد علمی  ،در جهت
31

تکامل معنوی آحاد جامعه تالش نماید .انتظار می رود افراد مستعدی که مصداق آیه شریفه « اهلل
فضل بعضکم علی بعض فی الرزق» می باشند ،به شکرانه چنین رزق مبارکی که نصیبشان گردیده
ّ
است ،اندیشه خود را در مسیر صحیح به کار گیرند تا به تولیدات ارزشمندی نائل گردند.
آنچه بیان شــد ،مورد عنایت ویژه رهبر معظم انقالب بوده و در ابالغ سیاستهای کلی علم و
فناوری ،مسایل ذیل مورد توجه ایشان قرار گرفته است :تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی،
تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی ،شناسایی
نخبگان و پرورش اســتعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایههای انسانی ،تقویت و گسترش
گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشــور ،تشــکیل کرسیهای نظریه پردازی و تقویت
فرهنگ تبادل آراء و تضارب افکار و آزاداندیشی علمی ،تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و
تقویت همکاری های مســتمر راهبردی ،تعیین اولویت ها در آموزش و پرورش با توجه به مزیت
ها و ظرفیت ها و نیازهای استانی و کشوری  ،از جمله مسایل مهمی است که ایشان بر آن تأکید
نموده اند.
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران نیز بهعنوان یکی از مجامع علمی کشور ،شناسایی
ظرفیت های موجود در میان طالب خواهر و زمینه سازی برای تقویت و بهره مندی از این ظرفیت
را در دستور کار خود قرار داده است .بهعنوان نمونه  ،امروز با ایجاد زمینه رقابت علمی بین فضال و
طالب از طریق برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره عالمه حلی(ره) ،عالوه بر نهاینه کردن روش
تحقیق استاندارد در بین طالب خواهر ،شاهد ایجاد خودکفایی نسبی علمی پژوهشی حوزه علمیه
خواهران به واسطه پرورش بانوان فاضله و عالمه بوده و درحد وسع و توان خود در پی ایجاد تعامل
با نهادها و سازمانهای مرتبط و معرفی این فضال به جامعه علمی کشور هستیم.
البته بدیهی است به ثمر نشستن چنین تالشهایی نیازمند عزمی همگانی است به گونهای که
فرآیند پژوهشگر پروری مستلزم اصالح سیستم آموزشی به شکل آموزش پژوهش محور و تأسیس
مدارس نخبگان و مشارکت مسئوالن فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ پژوهش می باشد و در
سطح خرد ،مدارس با شناسایی طالب مستعد در قدم نخست و ایجاد انگیزه و نشاط پژوهشی و
آموزش تدریجی مهارت های پژوهشی در مراحل بعد ،راه را برای ورود طالب به این عرصه مؤثر
فراهم می سازند .ایمان به خداوند و عزم راسخ به منظور حرکت در مسیر اعتالی دین خدا ،اهتمام
جمعی بر اساس برنامه ریزی مناسب و حمایت دست اندرکاران امر  ،قطعا نویدبخش آینده روشنی
برای جامعه اسالمی خواهد بود.
32

ش نض ف
ت ع
�
ل
�
ه
�
�پ �ژ و ه�� ،ا�� ب�اط کري ،وي� مي
در يادداشتي از محمد کريمي
مسئول گروه علمی پنجمین جشنواره عالمه ح ّلی(ره) استان تهران

فرایند آموزش در حوزههای علمیه از چنان وســعتی برخوردار اســت که کشــف هویت
علمی حتی بعد از صرف سالها آموزش فقه و اصول برای طالب سخت مینمایاند .طلبه،
علوم مختلفی را در مدت بیش از ده ســال فرا میگیرد :ادبیات ،منطق ،فقه ،اصول ،کالم،
فلسفه ،رجال ،درایه ،تفسیر و حتی عرفان؛ اینها نشان از گستردگی قابل توجه دوره آموزش
اســت .در نگاه اول گویا میتوان نخ تســبیح این علوم را نشان داد و با تبیین غایی ،جهت
هر یک را به ســوی یک علم خاص توضیح داد .به این صورت که دروس ادبیات ،منطق،
رجال و درایه را در طول فقه اسالمی گنجاند و ترتیبی برای رسیدن به غایتی تصویر کرد.
همین روند نســبت به علوم دیگر مانند تفسیر قابل اجرا است .به این معنا که تمام دروس
مذکور به همراه فقه را در طول تفســیر دانســت .اما با اندک تأملی روشن میشود که او ًال
طول زمان آموزش هرکدام و حد نصاب
این تقســیمبندیها همیشه واضح نیســت و ثانی ًا ِ
آموزش هر یک برای رســیدن به علم غایی چندان روشــن نیست .مالک کفایت آموزش
در میان اســاتید ،مختلف است ،عالوه بر این ،که هر یک از علوم پیشگفته ،خود مبانی و
غایــات منحصر به فردی دارند و میتوانند به مثابه یــک تخصص جداگانه در نظر گرفته
شــوند .فیالمثل مبانــی علم اصول و علم فقه ،خود ،مباحث گســترده و فراوانی دارند که
توجه اندیشــوران حوزوی و غیر حوزوی را بیش از گذشــته به خود جلب کرده؛ به نحوی
معرفت دینی ،به تدریج در مباحث مختلف
که فلســفه اصول و فلسفه فقه و یا حتی فلسفه
ِ
حوزوی به عنوان یک تخصص مطرح میشــود .از این رو ،گویا حد کفایت علوم نیز راهی
اســت تخصصی؛ در نتیجه ،به روشنی و شــفافیت ،قابل توصیه به طالب نیست .طلبه بعد
از گذران چندین ســال با گســتردگی عجیبی مواجه میشود .حتی برخی از طالب با وجود
اتمام دروس سطح ،چندان نتوانســتهاند دامنه عالقه ،توانمندی و هویت علمی خود را در
میان رشــتههای گوناگون حوزوی بیابند .راه حلهای آموزشــی و یا تربیتی ،هر چه بوده،
اگرچه خالی از تأثیر نیســت ،ولی نتوانسته نیاز به کشف هویت علمی را در میان طالب به
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نحو مطلوبی پاســخ دهد .در این میان ،نگاه پژوهشــی به علوم حوزوی ،نقش موثّرتری را
ایفا میکند .فعالیت پژوهشی که یک فرایند نظاممند است ،خود شامل ملزومات و مق ّومات
متعددی از جمله نویسندگی ،مسأله شناسی ،مسألهیابی ،منبعشناسی ،فرضیهسازی ،استناد
دهی دقیق به آراء مختلف در قالب فیشبرداری ،تحلیل و بررســی و نقد آراء است؛ همین
فرایند ،ابزار بســیار مهمی برای انضباط فکری و کشــف هویت علمی طالب خواهد بود.
پژوهــش ،مهارت میطلبد و دادههای مرحله آمــوزش را طبقهبندی میکند؛ در نتیجه ،به
طالــب دانش ،انضباط فکری میدهد .طالب با درگیر شــدن با موضوعات جزئی ،و آراء و
ِ
منابع مختلف ،فرایند تفکر را به صورت عینی ،خارجی و آگاهانه تمرین میکنند و پژوهش
خودآگاهی ناشی از این تمرین عملی ،به تدریج
چیزی جز همین فرایند عینی تفکر نیست.
ِ
توانمندی و نقاط ضعف طالب و میزان پذیرش و وا َزن ِش درونی آنها به موضوعات مختلف
را روشن میسازد .همین فرایند ،موجب انضباط فکری و کشف هویت علمی طالب خواهد
بود .معاالسف در حوزه برادارن ،اساس ًا هیچ سازوکار ج ّدی در دوره سطح برای ساختارسازی
و جهتدهی پژوهشــی طالب وجود ندارد .این نقیصــه در حوزه خواهران به نحو مطلوبی
جبران شده اســت و حوزه خواهران با وجود چنین ساختار و نقشهای ،طبع ًا آینده بهتری از
حوزه برادران خواهد داشــت .اکنون تنها روزنه جدی راهیابی موفق طالب به امر پژوهش،
برگزاری جشــنوارههایی از جنس جشنواره عالمه حلّی است که خوشبختانه برای پنجمین
دوره ،راه تکاملــی خود را طی کرده اســت .طالب محترم با رقابت در این ســطح ،انگیزه
مضاعفی در انجام دقیق مراحل پژوهشــی مییابنــد و در نهایت ،تالش علمی خود را در
معــرض نقد داوران قرار میدهند .در این میان ،پذیــرش آراء نقادانه داوران ،خود ،مهارت
نقدپذیری و اصالح اندیشه را برای طالب فراهم میکند و طالب در سطوح مختلف آماده
اندیشهورزی جدیتر در مراحل بعدی میشوند .از این جهت ،جشنواره با ایجاد فرصتهای
پژوهشی ،فرایند کشف هویت علمی طالب را تسریع میبخشند که میطلبد بیش از گذشته
مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.
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مسئول اجرايي پنجمین جشنواره عالمه ح ّلي (ره) استان تهران

«باید علم و پژوهش را بهعنوان یک باور عمومی در بیاوریم تا یک همت همگانی بر این کار گماشته شود»
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

پنجمین جشــنواره عالمه حلی (ره) اســتان تهران ،با در نظر داشتن اهداف کالن جشنواره
عالمه حلي(ره) برگزار گرديد .بهتر است پيش از اعالم روند آن ،ابتدا اهداف و سياستهاي کالن
جشنواره عالمه حلي(ره) را به اجمال ذکر گردد:
اهداف برگزاری جشنواره عبارت است از:
تقویت نشاط علمی و گسترش روحیه پژوهش در بین طالب؛ شناسایی نخبگان و استعدادهای
علمی برتر طالب و حمایت از آنان؛ تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی؛ افزایش سطح
مشارکت و رقابت طالب در عرصههای علمی پژوهشی؛ زمینهسازی و هدایت طالب مستعد به
گرایشهای تخصصی علوم حوزوی؛ جهتدهی فعالیتهای پژوهشی طالب به سمت نیازهای
پژوهشی حوزه و نظام اسالمی؛ کمک به کاربردی کردن علوم اسالمی از طریق شناسایی مسائل
و نیازهای حوزههای علمیه ،جامعه و نظام اسالمی.
سیاستهای کالن جشنواره نیز عبارت است از:
ارتباط فعال و اثربخش با واحدهای آموزشــی و پژوهشی در راستای اهداف جشنواره؛ جلب
مشارکت اساتید ،مدیران ،طالب و فضال در فرآیند برگزاری جشنواره؛ توجه به سطوح مختلف
طالب و تواناییهای آنان؛ اهتمام به نیازهای علمی و پرداختن به موضوعات روزآمد و تخصصی
مناسب با سطح علمی جشنواره.
با نگاهی اجمالی به این اهداف و سیاســتها ،میتوان دریافت که همواره حضور چشمگیر
طالب در جشنواره عالمه حلی (ره) که پرچمدار رقابت علمي در حوزههای علمیه کشور میباشد،
از اين رو حائز اهمیت است که طالب جوان مدارس علميه در پرتو این حضور به مرورانگيزه پيدا
ميکنند تا در تولید علم گام بردارند .حضور حداکثري طالب ،از مهمترين سياستهاي جشنواره
است؛ لذا پرداختن به این مهم در دستور کار دبیرخانه جشنواره عالمه حلی (ره) و معاونت پژوهش
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استان تهران قرار گرفت و بر این اساس تبلیغات گستردهای با مساعدت حجج اسالم و المسلمين
غفوری و آقامیری ،مديران محترم حوزه هاي علميه برادران و خواهران اســتان تهران و حجت
االسالم و المسلمین سماوات و سرکار خانم پور حمزه ،معاونين پژوهش حوزه هاي علميه برادران
و خواهران ،در مدارس علمیه صورت پذیرفت .بحمد اهلل اکنون که در انتهای راه یکساله پنجمين
جشنواره عالمه حلي(ره) استان تهران قرار گرفتهایم میتوانيم ثمره این تالشها را به روشني
ببينيم؛ شــرکت  1320نفر از طالب و ارسال  1520اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره نشان از
رشد  77درصدی مشارکت نسب به سال گذشته دارد؛ اين رشد فزاينده که در استان تهران ،بی
سابقه بوده است ،خود بازگوی همت بی وقفه و بی منتي است که تالش میشود در دورههای
آتی جشنواره نیز تداوم يابد.
الزم به ذکر اســت از  1520اثر ثبت شده در دبیرخانه جشنواره  730اثر متعلق به حوزههای
علمیه خواهران و  790اثر متعلق به حوزه علمیه برادران اســتان میباشد که در مرحله ارزیابی
اجمالی به رقابت پرداختند .که از این تعداد  210اثر از حوزه خواهران و  169اثر از حوزه برادران
به مرحله تفصیلی را پیدا کرده که طی دو مرحله ارزیابی تفصیلی  1و  2تعداد  27اثر برگزیده و
شایسته تقدیر گشتند.
همچنین از نظر میزان شرکت در  10موضوع عمومی جشنواره نیز باید گفت؛ از مجموع 1520
اثر ارسالی  182اثر در حوزه تفسیر و علوم قرآنی 48 ،اثر در حوزه علوم حدیث 184 ،اثر در حوزه
کالم 359 ،اثر در حوزه اخالق و تربیت 138 ،اثر در حوزه فقه و حقوق اسالمی 53 ،اثر در حوزه
فلسفه و منطق 25 ،اثر در حوزه اصول فقه 142 ،اثر در حوزه تاریخ اسالم 166 ،اثر در حوزه ادبیات
و  223اثر در حوزه علوم انسانی مرتبط با حوزه دین ،در دبیرخانه ثبت گردیده است.
همچنین از نظر شــرکت آثار در  3قالب مورد تایید جشــنواره باید عنوان کرد :که  1141اثر
در قالــب مقاله 379 ،اثر در قالب پایان نامه و تحقیق پایانی و  5اثر در قالب کتاب در دبیرخانه
جشنواره به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر است کلیه آمار پنجمین جشنواره عالمه حلی (ره) استان تهران در سه بخش آمار
کلی ،مدرسهای و برگزیدگان به تفصیل آورده شده که حاصل تالش شبانه روزی گروه اجرایی
معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران ،آقایان حسين جوادی نیا و علي قدردان و همچنین
گروه اجرايي معاونت پژوهش حوزه علميه خواهران استان تهران ،خانمها طبیبی ،کرمي ،نصيري
و حمیدیان است که به جد قابل تقدیر و تشکر ويژه است.
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استاد سطوح عالي حوزه علميه

ضمن تشکر از فرصتي که در اختيار ما قرار دادهايد ،لطف ًا بفرماييد

که هر کدام از «آموزش» و «پژوهش» ،چه جایگاهی در علوم دارند؟

پژوهش ،تالشــی است برای بارور کردن درخت تنومند علم؛ اگر ما بخواهیم درخت
علــم را بارور کنیم و میوههای تازهای از این درخت بچینیم و از بوســتان بی انتهای
علوم اســتفاده کنیم ،ناچاریم پژوهش کنیم .پژوهش ،دارای رتبهای باالتر از آموزش
اســت .آموزش ،تعلیم اطالعاتی اســت کــه وجود دارد و درواقع ،تنهــا رؤیت و فهم
میوههای علم اســت؛ ولی مسائلی که در پرده اســتتار است و زوایای مختلف علم که
بشــر با آنها آشنا نیســت ،با پژوهش روشــن میگردد .از این جهت ،یک پژوهشگر
نســبت به آموزشگر ،زحمات بیشتری را متحمل میشــود .به عبارت دیگر ،آن کسی
کــه میآمــوزد ،تنها علم را فــرا میگیرد ا ّمــا آن کس که پژوهشــی انجام میدهد
ناشناختههای علم را ظاهر میکند.
بدیــن جهت ما میبینیم علمای بزرگ ما از عصر غیبــت کبری تاکنون ،فقط جنبه
آموزش را دنبال نمیکردهاند؛ به عنوان نمونه ،شــیخ مفید ،شیخ طوسی ،مرحوم شهید
ا ّول ،مرحوم شــهید ثانی ،محقّق َک َرکی ،مرحوم شــیخ بهایــی و تا این اواخر ،مرحوم
آیت اهلل خویی و دیگران ،پژوهشــگران پر تالشــی بودند؛ عــاوه بر اینکه طالب را
آموزش میدادند ،خودشــان پژوهشگران بسیار زبردستی بودند .کتابهای مرحوم شیخ
مفید ،شــیخ طوسی ،شهید ا ّول و شــهید ثانی ،نماد تولید علم هســتند .از این جهت
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پژوهش باید در ّ
علمیه رایج شــود.
کل حوزههای ّ

به نظر حضرتعالی ،در حال حاضر ،وضع ّیت پژوهش در حوزههای

علم ّیه چگونه است؟

در حــال حاضر ،تقریب ًا حوزههای ما آموزشمحور اســت و بایــد از این تک بعدی
خارج شوند .ما باید شــاهد روزی باشیم که عالوه بر آموزش ،محور پژوهش ،یکی از
علمیه
محورهای ّ
علمیه باشــد .استعدادهای پژوهشی در حوزههای ّ
مهم در حوزههای ّ
توجه بیشتر به امر پژوهش است.
زیاد اســت و باید اینها را بارور کنیم و این مستلزم ّ
علمیه در قم
من پیشــنهادم این است که یک شورای پژوهش در ســطح کالن حوزه ّ
ایجاد شــود و برنامهها و سیاستهای آن ،در ســطوح پایینتر ،در تمام مدارس علمیه
کشور اجرا شود.
علمیه ،فراموش شده بود؛ ولی الحمدهلل
قبل از انقالب ،تقریب ًا پژوهش در حوزههای ّ
بعد از انقالب یک شــکلی گرفت .یک وقتی در تاریخ نگاه میکردم ،دیدم یک وقتی
که مرحوم حائری در قم تشــریف داشــتند ،فقط یک کتاب پژوهشی چاپ شده بود و
علمیه خیلی باعث عقب ماندگی بود.
این برای حوزههــای ّ
علمیــه ،پژوهش باید همانند آموزش ،محوری اساســی باشــد تا در
در حوزههــای ّ
زمینههای مختلف فقهی و اصولی و ...شــاهد تولیدات علمی باشــیم؛ به عنوان مثال،
تفســیر«المیزان» ،نمونه یک پژوهش خوب است که برای شــیعه مایه افتخار است.
39

ما این اواخر تفســیری مانند «المیزان» که مشــار بالبنان باشد نداریم .در تمام علوم،
ما میتوانیم این کارها را بکنیم؛ ما میتوانیم در علومی مثل حدیثشناســی ،در علوم
مختلف قرآنی ،فقه و اصول و در فلســفه ،محورهایی پژوهشــی به طالب ارائه دهیم
تا طالب بر اســاس آنها کارهای پژوهشی انجام دهند.
ِ
مانايي فرهنگ
برگزاری جشنوارههای علمی ،تا چه حد در ايجاد و

پژوهش مؤثّر است؟

علمیه بســیار مفید است؛ زیرا به ایجاد و تقویت
جشــنوارههای علمی در حوزههای ّ
روحیه پژوهشــگری در طالب کمک میکند؛ الب ّته ما بایــد مق ّدمات پژوهش را برای
ّ
طلبههــا فراهم کنیــم ،باید کتابخانههــای قدیمی و روشهای قدیمــی را تبدیل به
احســن کنیم؛ به عنوان نمونه ،باید نرمافزارهای فراوانــی در اختیار طلبهها قراردهیم
و روش پژوهش را به آنها آموزش دهیم و از کســانی که در حوزه مسائل پژوهشی،
تشــیع را در
توفیقاتی کســب میکنند ،تقدیر و تجلیل کنیم تا بتوانیم به این وســیله
ّ
دنیا ترویج کنیم.
من عقیدهام این اســت که مسیر آینده جشنواره ّ
علمه حلّی(ره) بسیار آینده روشنی
اســت و این جشنواره یکی از کارهای بسیار خوب شــورای مدیر ّیت حوزههای علمیه
تخصصی شدن
کشور اســت .این جشنواره باید به سمت تخصصی شــدن پیش رودّ .
موضوعات جشــنواره ّ
علمه حلّی(ره) منافع و برکات بســیاری دارد .موضوعشناسی،
یکی از ملزومات تخصصی شــدن جشنواره عالمه حلی(ره) است.
کمی تحقیقات
توص ّیــه جنابعالي برای باال بردن ســطح کیفی و ّ

حوزوي چیست؟

امیدوارم که آقایان ،د ّقت و عنایت بیشــتری داشته باشند و پژوهشگران خوب حوزه
را تشــویق و حمایت کنند و به کار گیرند تا تولیدات پژوهشــی حوزه رشــد کند؛ این
علمیه این بال ارزشمند علمی را
علمیه اســت و اگر ما در حوزههای ّ
افتخار حوزههای ّ
یعنــی پژوهش را ارج بنهیم ،قطع ًا میتوانیــم در تولید علم و دانش توفیق پیدا کنیم.
تد ّیــن و اعتقاد طلبههــای ما یکی از مهمترین امتیازات حوزه اســت .چون طالب
حوزههــای علمیه ،تحقیقات را بــا جنبه الهی و معنو ّیت انجــام میدهند ،قطع ًا مو ّفق
خواهنــد بود و این بُعد بــا برنامهریزی باید تقویت گردد .انتظار از طلبهها این اســت
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اهمیت میدهند ،به پژوهش هم اهمیت دهند .انتظار ما
که همانطور که به آمــوزش ّ
این اســت که معاونین پژوهش بیایند در بین طلبهها و اســتعداد آنها را شکوفا کنند.
حوزهها میتوانند پژوهشــگرانی در ح ّد و اندازه صاحــب جواهر تربیت کنند .مرحوم
پــدرم نقل میکرد که« :رفته بودیم االزهر در قاهــره و چند جلد «جواهر الکالم» را
بــرده بودم و مــن توضیح دادم که جواهرالکالم ،یــک دوره کامل ،از ا ّول تا آخر فقه
اســت ،رییس االزهر باور نمیکرد که این مجموعه عظیم ،کار یک نفر باشد».
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استاد سطوح عالي حوزه علميه

با توجه به نیازها و ضرورتهای فعلی،آيا نویسندگی و کسب مهارت

در آن ،ضرورتی دارد؟ چنانچه پاسخ حضرتعالی مثبت است ،چگونه میتوان به

ارتقاء سطح این مهارت در میان طالب و اساتید مکرم مدارس علمیه ،کمک نمود؟

مســئله نویسندگی و کسب مهارت در آن ،روشن اســت که یک ضرورت اجتماعی است.
متأسفانه در حال حاضر ،حوزههای علمیه آنطور که باید ،جز از طرف خدا و امام زمان ،پشتیبانی
نمیشوند و آن پشتیبانی که باید از طرف مسئولین بشود ،خیلی ضعیف است؛ ولی به برکت امام
زمان ،تحول دارد صورت میگیرد .دنیا اآلن ،نیاز دارد به حوزههای علمیه و مسلم ًا این نیز با این
امکانات فعلی خیلی فاصله دارد و امکانات ما خیلی ضعیف اســت .خیلی کار وسیعی نیاز است
که ما بتوانیم در جامعه جهانی اسالم را تبلیغ کنیم .یکی از دوستان حقیر رفته بود ژاپن از طرف
وزارت نیرو ،میگفت که ژاپنیها تصوری که از ایران دارند ،چیزی شبیه به طالبان است؛ هیچ
تصوری از ایران ندارند جز جنایت .اینقدر در آنجا تبلیغات بر ضد ما قوی و وســیع است! حاال
ببینید که ما چقدر باید کار بکنیم .خوب این مسلم ًا کار جدی ما را میطلبد .بدون شک ،یکی
از مؤثرترین ،زیباترین و بهترین کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم ،همین نویسندگی است و
شکی در آن نیست .پس ضرورت این کار ،خیلی خیلی شدید است .اما در رابطه با ارتقای سطح
مهارت نویسندگی در میان اساتید و طالب ،من فکر میکنم ،که او ًال و بالذات ما باید پشتیبانی
خودمان از حوزهها را تقویت کنیم؛ به خصوص پشــتیبانی معنوی را .متأســفانه تمام دنیا با ما
دشمنی میکند ،ما هم خودمان با خودمان دشمنی میکنیم! ببینید ما خودمان در بین خودمان،
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آن وحدتی را که باید داشته باشیم ،نداریم .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،نظیر ندارند در علم
در تقوا ،عظمت روحی ،مدیریت و تدبیر؛ ما چه کسی را داریم مثل ایشان؟ ایشان بینظیر هستند
واقع ًا؛ ولی متأسفانه به جای اینکه بیاییم و ایشان را تقویت و پشتیبانی کنیم ،حوزهها و علما از
ایشــان پشتیبانی کنند و مسئولین تابع ایشان باشند ،باید پرسید که چقدر به فرمایشات ایشان
عمل میشود؟ من یادم نمیرود ایشان در رابطه با مفاسد اقتصادی فرمودند« :چقدر من گفتم
که این مسئله مفاسد اقتصادی را درست کنید و نکردید؟» این پشتیبانی معنوی ،این پشتیبانی
باطنی و پشتیبانی عملی ،به نظر من خیلی مهم است .ما متأسفانه یکدیگر را میکوبیم ،جلوی
پیشرفت هم را میگیریم ،و پشتیبانی که باید از هم بکنیم ،نمیکنیم؛ لذا او ًال و بالذات ما باید
این مسئله را ریشهای حل کنیم.
ثانی ًا برای اینکه این مهارت در روحانیت معظم در اساتید بزرگوار و طالب عزیز ،تقویت شود،
خُ ب مســلّم است که ما باید سبکهای ســنتی حوزوی را تقویت کنیم .اآلن حقیر سی و چند
سال است که در حوزه تدریس کردهام و دیگر باید بازنشست شوم؛ منظورم این است که بنده به
حوزهها اشراف دارم؛ در حال حاضر هم در سه چهار حوزه مشغول تدریس هستم؛ باید خیلی خوب
درس خوانــد؛ درس خواندن پیش مطالعه میخواهد ،پس مطالعه میخواهد ،مباحثه میخواهد،
تدریس میخواهد ،تعلیقه و حاشیه و شرح میخواهد .ببینید ،اینها هستند که نویسندگی را تقویت
میکنند .به نظر من ،ریشه ،همینها است .بله ،البته این کار زیبایی هم که شما انجام میهید
مثل برگزاری همین جشنوارهها و غیره ،اینها هم اثر دارد ،ولی به نظر حقیر ،ریشه باید درست
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شود .ریشه این است که اگر سطح علمی طالب و اساتید باال نباشد ،نویسندگی ،چطور میتواند
محقق شود؟ لذا حقیر فکر میکنم که ریشهایترین کار ،بعد از این مواردی که عرض کردم ،این
است که راه سنتی حوزه با قوت ادامه پیدا کند .حقیر یادم نمیرود که صمدیه و یا سیوطی و مغنی
که میگفتیم ،این دروس را شاخهبندی میکردم و روی تخته مینوشتم ،بعد کنار کتابها تعلیقه
و حاشیه و شرح مینوشتم؛ خیلی کار میشد و همانها خیلی اثر داشت.
ما در جشــنواره عالمه حلی(ره) سعی کردهایم که به نحوی همه این

فعالیتهای به اصطالح کالسی هم دیده بشود و مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیرد

و به هر حال برای ما بسیار مهم است که طلبه بتواند بنویسد و این توانایی را کسب
کند .حاال به نظر حضرتعالی ،جشنواره عالمه حلی(ره) توانسته است که انگیزهها

را تقویت کند؟

بله ،این اقدامات صد در صد ،مفید و مثبت اســت و این زحمات شما حتم ًا پاسخهای مثبتی
داشــته است .یکی از طالب مدرسه ما هم در جشنواره سال گذشته ظاهراً برگزیده شد .وجود
جشنوارههای علمی ،صد در صد الزم است و حقیر از زحمات شما هم تشکر میکنم؛ ولی این
اقدامات کافی نیست .به نظر من ،آنچه که بسیار پر اهمیت است ،این است که باید از حوزههای
علمیه پشتیبانی معنوی محکمی داشته باشیم .اآلن حقیر بیش از بیست سال است که کفایه و
مکاســب درس میدهم ،تمام دروس حوزوی را سه چهار مرتبه تدریس کردهام و حدود پانزده
ســال اســت که با اجازه مرحوم حاج آقای مهدوی کنی و مرحوم حاج آقای رضوانی که خدا
رحمتشان کند ،به تدریس درس خارج مشغول هستم؛ ولی یک نفر نیامده از ما پشتیبانی کند.
پژوهش واقعی چیست؟ به نظر شما این اقدامات ،پژوهش نیست؟
میرزا اسماعیل[دوالبی] خدا رحمتشان کند ،که ما گاهی خدمتشان میرسیدیم ،میفرمودند:
«راه دیگران را باز کن تا راه تو را باز کنند؛ اگر میخواهید که خدا راهتان را باز کند ،راه دیگران
را باز کنید» .این نگاه باید در حوزهها مدنظر قرار بگیرد که اگر شــما رشد کردید ،استاد خوبی
شــدید ،به درجات رسیدید ،نویسنده خوب وپژوهشگر خوبی شدید ،نه تنها من عقب نمیافتم،
بلکه صد در صد شما به من کمک خواهید کرد.
باید همه رشد کنند و مجتهد بشوند؛ باید راه را برای پژوهش ،برای نویسندگی ،برای علم باز
کرد .یک ســری از این آقایان هستند که اآلن به صورت آزاد درس میخوانند و خیلی زحمت
میکشند .این آقایان ،روزی  12ساعت درس میخوانند .سطح آنها از آقایانی که در درس بنده
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حاضر میشوند و رسمی هم هستند ،باالتر است؛ ولی کسی نیست که از اینها پشتیبانی کند و
اینها چقدر اذیت میشوند .خُ ب اینها را چه کسی باید درست کند؟ پشتیبانی یعنی این؛ ما باید
این گرهها را باز کنیم .ما نباید اجازه بدهیم که مشکالت و بروکراسی اداری که در سازمانها و
ادارات رایج است ،دست و پای حوزه را ببندد.
از نگاه حضرتعالی ،نقاط قوت و ضعف امروزین حوزههای علمیه چه

هستند؟ چه عواملی موجب میشود که حوزههای علمیه به حاشیه رانده شود و
ِ
ِ
علمی حوزههای علمیه را قوام بخشد؟
مرجعیت
چه عواملی میتواند اصالت و

البته همانطور که عرض شد ،اساتید و طالب خوب ،کسانی هستند که از همان ابتدا ،با پس
مطالعه ،پیشمطالعه ،مباحثه ،تدریس ،حاشیه و تعلیق و شرح و ...کار خود را آغاز کنند .و لذا اگر
این سنت حوزوی احیا شود ،این مسائل ،خود به خود حل میشود .اگر کسی همین راه سنتی
طلبگی را به خوبی ادامه بدهد ،همه این مسائل به خوبی حل میشود.
از من حقیر ،بارها و بارها درخواســت کردهاند که در دانشگاه تدریس کنم و امکانات بسیار
زیادی را هم در اختیار قرار بدهند ،ولی بنده به دانشــگاه نرفتهام چون عشق بنده حوزه است.
حوزه باید از کسانی که زحمت میکشند حمایت کند و امکانات امروزی را در اختیار آنها قرار
بدهد .تقویت پژوهش ،یعنی تقویت و پشتیبانی حوزه از کسانی که زحمت میکشند و وقت خود
را برای علم صرف کنند.
در انتها چنانچه در رابطه با برگزاری جشنوارههای علمی ،چاپ نشریات

و دیگر فعالیتها ،توصیهای به مسئولین پژوهش حوزه دارید بفرمایید.

البته شما الحمدهلل کاربسیار مفید و خوبی انجام میدهید و موفق هستید .یک نکته مهمی را
الزم است که تذکر بدهم این است که گاهی ما در تلويزیون میبینیم که از برخی شخصیتهای
ورزشــی بســیار تجلیل میکنند که در واقع از جهات مختلف صالحیت الگوشدن را ندارند و
اقداماتی از این دست؛ میخواهم بگویم که این چه مدل کار فرهنگسازی در جامعه است؟ ما
باید بیاییم و بر معرفی نخبههایی که صالحیت دارند تمرکز کنیم و آنها را حمایت کنیم .کار
شما که در واقع شناسایی و پشتیبانی از طالب مستعد و پژوهشگر است ،بسیار خوب و ضروری
است و باید با قوت بیشتر به این کار خود ادامه بدهید .کار شما خیلی اهمیت دارد و باید وسعت
پیدا کند انشاءاهلل.

45

شن
ح
ج���واره عالمه لي (ره)
ف
خت ت
�ز
 ،ب�ه ت�ر�ن ف�رص ت
� �ب رای �عال سا��ن اس�عداداهی حو وی
ی

دریادداشتي از حجتاالسالم و المسلمين محمد حسینزاده
پژوهشگر واستاد سطوح عالي حوزه علميه

مهمترین مســائل پیش روی ما در عصر حاضر ،چالشهای معرفتی و ارزشی است .از
بُعد معرفتی با انبوهی از اندیشــههای ترجمهای مواجهایم که کیان اعتقادی و از پی آن،
ارزشهــای ما را در معرض تاخت و تاز قرار داده اســت و دردناکتر آنکه ،در حالی که
عدهای در خواباند ،عدهای دیگر به دلیل نا آشــنایی با میراث عظیم معرفتی اســام و
خاندان عصمت علیهمالســام و بی آنکه اندک مایهای در این قلمرو داشــته باشند بدان
دل میســپارند .این جانب با پژوهشهای مســتمر در حوزههای معرفتشناختی ،فلسفه
دین و ...معتقدم مراجعه به این میراث و کسب توانمندی برای بهرهگیری از آن ،ما را در
برابر اندیشــههای اومانیستی ،سکوالریستی و شکاکانه یا نسبیتانگارانه مقاوم میسازد و
راهحلهای نویی را در برابر مسائل میگشاید.
از بُعد علمی ،متأســفانه ما از ظرفیتهای موجود علمی در حوزه ،آنچنان که بایســته
و شایسته اســت بهرهبرداری نمیکنیم .ما نیروهای با استعداد ،خالق و کوشای بسیاری
داریــم که باید آنها را بهکار بگیریم و باور داشــته باشــیم که در ایــن عرصه نیز «ما
میتوانیــم» .زبان و ابزار اصلی در این عرصه مهم ،انجــام پژوهشهای علمی در قالب
مقــاالت علمی و کتاب اســت؛ لذا توجه به مهارتهای پژوهشــی در ســطوح مختلف
حوزههای علمیه ،از اولویتها و سیاســتهای آموزشی و پژوهشی است.
مهارت نگارش ،یکی از فنونی اســت که پژوهشــگر باید به آن تســلط داشته باشد.
یک پژوهش قابل قبول ،مبتنی بر داشــتن مهارتهای بســیاری است که اینجانب در
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جــزوهای که برای پژوهشگران تهیــه کردهام ،توضیــح دادهام؛ از جمله آن مهارتها،
مهارت مهندســی پژوهش ،گردآوری اطالعات الزم ،بازنویســی ،نقادی و تحلیل است.
آموزش پژوهشمحور داشــتهام،
با تجربههای بســیاری که در کارگاههای پژوهشــی و
ِ
مهمترین ضعف طالب در پژوهش ،مهارت بازنویســی اســت که این مهم ،به آســانی
به دســت نمیآید و نیازمند دســتکم ســه دوره کارگاه پژوهشــی در طول بیست ماه
اســت .دیگر مهارتها ،در کوتاه مدت به آســانی قابل دستیابی است ولی این مهارتها
مســتلزم صرف وقت بسیاری است .اگر طالب از سالهای اول تحصیل زیر نظر استادی
مجرب ،در هفته پنج ســاعت به تمرین بپردازند ،در پایان دوره سطح ،بر این مهارتها و
مهارتهای دیگری تسلط خواهند داشت.
تشــکیل جشنواره بهترین فرصت اســت تا نیروهای الیق و با استعدادی که در حوزه
درست
هستند و شمار آنها هم کم نیست ،فعال ساخته و آنها را بازشناسیم و با ارزیابی
ِ
تواناییهایشــان ،آنان را به عرصههای مورد نیاز پژوهش در علوم انســانی اســامی
رهنمون شــویم .جشنواره که خود میتواند مشوقی برای پژوهشگران باشد ،تشویقهایی
هدفمنــد را برگزیند و سیاســتهایی اتخاذ کند که طالب با پویایی ،نشــاط و تحرک،
احســاس کنند که توان مشــارکت در حل مســائل را دارند و میتوانند تأثیرگذار باشند.
بزرگترین خطر این اســت که نیروها احســاس رخوت و ناکارآمدی داشــته ،فکر کنند
خاصیتی ندارند .داســتان غروب غمبار برخی از مدارس ،سندی بر این گفته است.
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پژوهشگر و استاد حوزه علميه خواهران

به نظر شما نقش و جایگاه طالب در آینده علمی کشور چگونه است؟

با توجه به اینکه مواد درسی در حوزهها بسیار متنوع است ،به همین جهت پرداختن به آن به سبب
حجم زیاد مطالب کافی نیست و طالب بیشتر زمان خود را در حفظ و مطالعه سطحی میگذرانند،
دیده میشود فارغ التحصیالن توامندی از آن مراکز به جامعه علمی کشور وارد نمیشوند .این امر
بدینگونه محقق خواهد شد که مطالب دروس تا حدی متعادل شود که زمان بیشتری به موشکافی
و بررسی عمیق مطالب گذاشته شود .در بررسی دقیق ،نکاتی بر طلبه آشکار خواهد شد که با پرسش
و پاسخ و رسیدن به جواب از این طریق میتواند در تولید علم نقش بسزایی داشته باشد.
به نظر شما ،جشــنواره عالمه حلی(ره) چه میزان در رسیدن به این

جایگاه راهگشا است؟

جشنوارههای علمی میتوانند در تولید آثار علمی ارزشمند و نیز هدایت و جهتدهی طلبهها
نقش مؤثری داشته باشند ولی این کافی نیست .در این زمینه ،هدایت پژوهشگران توسط استادان
متعهد و توانمند و خالق و ایجاد انگیزه میتواند کمک شایانی در تولید علم و پرورش پژوهشگران
نخبه داشته باشد.
به نظر شما ،غیر از جشنواره عالمه حلی(ره) ،چه راهکارهای دیگری

برای تشویق طالب به پژوهش وجود دارد؟

باید فضای پژوهشگری در حوزهها ایجاد شود و این امر ایجاد نمیشود مگر با حضور استادانی
که با داشتن اطالعات همه جانبه ،در طلبهها ایجاد سؤال کرده و اینگونه ذهن آنها را جستجوگر
و خالق تربیت نمایند و برای رســیدن به جواب ســؤالها تنها برایشان هادی و راهنما باشند و
اینگونه ،عالوه بر شــکوفا شدن استعدادهایشان انگیزهای ایجاد میشود تا به سمت مطالعه و
پژوهش سوق داده شوند.
چه آسیبها و آفتهایی در راه تربیت و تکامل مهارتهای پژوهشی

طالب وجود دارد؟
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طلبههای فارغ التحصیل حوزههای علمیه نمیتوانند آموختههای خود را کاربردی کنند و سپس
در طول زمان به فراموش میسپارند و عم ً
ال هزینههای مصرف شده برای تحصیل این ذهنهای
آماده به هدر رفته و نتیجهای نمیدهد .آنها در دوران تحصیل ،تنها میآموزند مطالبی را حفظ
کرده ،نمرهای بگیرند و سال باالتر بروند که باید برای حل آن چارهای اندیشید؛ ازجمله کم کردن
حجم دروس و ایجاد تفکر استداللی در طلبهها.
نکته مهم دیگری که به عنوان آسیب میتوان به آن پرداخت ،ایجاد نشدن مهارت نوشتن در
طلبه هاست .در حوزههای علمیه ،طلبهها  4واحد درسی ادبیات فارسی میگذرانند که برای ایجاد
مهارت نوشــتن در آنها کافی نیست .پیشنهاد میشود برای این منظور واحد ادبیات فارسی را
اضافه شده به گونهای که عالوه بر ایجاد مهارت نوشتن مهارت نقد و بررسی و تحلیل در آنها
افزایش یابد و بتوانند آموختههای خود را با زبانی تحلیلگرانه و روان به خواننده القا کنند.
یکی از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری ،بحث تولید علم است.

به نظر شما ،طالب چگونه میتوانند در این مسیر حرکت کنند؟

نوآوری در پژوهش ،الزمه تولید علم اســت .یکی از مهمترین آسیبهایی که در حوزههای
علمیه به طور آشــکار دیده میشود ،نپرداختن به نوآوری در پژوهش است .پرداختن به عناوین
کلیشــهای در حوزههای علمیه بسیار دیده میشــود و اگر حوزهها این جسارت را بیابند که در
پژوهشهای بین رشتهای گام بردارند ،پژوهشگران میتوانند آموختههای دینی خود را در مسیر
اسالمی کردن دیگر علوم به کار گیرند؛ اینگونه میتوانند به تولید علم کمک شایانی انجام دهند.
پژوهش در رشته هایی چون هنر و ادبیات ،بسیار جای کار دارد که متأسفانه این وادی رها گذاشته
شده است و همان گونه که در جامعه دیده میشود محصول فارغالتحصیالن رشتههای هنر و
ادبیات در ایجاد تغییر رفتار در جامعه جوان بسیار تاثیر گذارند.
به نظر شــما ،کدام گرایشهای علمی باید مورد توجه پژوهشگران

حوزوی قرار گیرد؟

با توجه به گسترش علوم انسانی به نظر میرسد طالب با انجام پژوهشهای میان رشتهای
میتوانند گرههایی را در علوم انسانی باز کنند .آنها میتوانند در رشتههایی چون سینما ،موسیقی،
روانشناســی و ...که عمدت ًا از غرب و فرهنگ غربی تأثیر پذیرفته ،وارد شده و آنها را پاالیش
نمایند و ســپس از آنها ابزاری سازند تا مفاهیم مطالب دینی ،فلسفی و حکمی را به راحتی به
مخاطب خود انتقال دهند.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم هاشمي
مدير مدرسه علميه دارالمبلغين فلسفي

در بررسی روابط مفهومی و کاربردی آموزش و پژوهش به نکاتی بر میخوریم که غفلت از هر
یک ،گاهی مانع از تحقق هدف دیگری میشود؛ هر چند این دو مقوله ،همواره ارتباطی نزدیک و
تنگاتنگ دارند ولی به هیچ وجه نسبت این همانی با هم ندارند ،بلکه با هر تق ّدم و تاخّ ری مکمل
با یکدیگر دارند .آموزش مقدمه است و پژوهش مقدم برای سیر و سلوک علمی و کشف حقیقت.
آموزش ،پایه و اساس است برای فهم مسئله و پژوهش راهی است برای حل مسئله؛ آموزش برای
آگاهی یافتن است و پژوهش ،برای مشاهده و درک حقیقت است.
کالبد پژوهش در حوزههای علمیه و راههای درمان معضالت آن

در این مقال ،ســخن از جایگاه و اهمیت پژوهش در نظام آموزشهای دینی و حوزوی است.
اگر امروزه آموزشهای ابتدایی و متوسطه را گامی برای آمادگی و خیز برداشتن به سوی ساخت
شــخصیت فردی و اجتماعی معقول و مطلوب میدانیم ،بی تردید حوزههای علمیه که در قالب
نظام آموزشی و تهذیبی ،بهرهمند از متون دینی و اعتقادی غنی است و از لحاظ رتبی و هم لحاظ
انتظارات و توقعات ،باید متفاوتتر از ساختارهای علمی دیگر جلوه نموده و شرایط را برای کسب
کماالت عالیه انسانی فراهم آورد؛ یکی از عوامل موفقیت در حوزه علوم دینی ،پرداختن به نحوه
بینشها و نگرشهای نوین افراد در مواجهه با دین و هدایت این نگرشها به سمت دین مداری
اســت .نیل به این هدف و شــناخت روشهای صحیح اجرای آن ،جز در سایهسار پژوهشها و
تحقیقات کاربردی ،امکان پذیر نمیباشد.
زندگی انسان حوزوی نباید
بنابراین ،با نگاهی راهبردی به مقولة پژوهش در یک کلمه باید گفت:
ِ
به کسب آگاهی و سازش با وضع موجود باشد ،محدود گردد؛ بلکه ساختن و دوباره ساختن خویش
و جامعه است که وظیفه عالی وی محسوب میگردد و باید کوشید تا جامعه را به اندیشه در مسائل
جدی زندگی ،اعم از فلسفه آفرینش ،دریافت راهها و روشهای سلوک برتر این جهانی و آمادگی
روحی و روانی برای سلوک آن جهانی و ،...وادار نمود .مسألة مهم ،همین اندیشه و تفکر است که
در نهایت ،همه را ناگریز از تحقیق و پژوهش خواهد نمود.
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بایــد این واقعیت را قبــول کرد که روح و کالبد پژوهــش در حوزههای علمیه ،با ضعفها و
آسیبهای جدی روبروست و اگر بگوییم بدنة حوزههای علمیه ما هیچ اهمیتی به جریان پژوهش
و تحقیق نمیدهند سخنی گزاف نباشد؛ پژوهش و تحقیق برای تحقق ،نیاز به شرایطی دارد که اگر
مهیا نگردد ،نه طالب به دنبال آن خواهند رفت و نه حاصل
بسترهای الزم برای ایجاد و رشد آن ّ
و ثمری از چند مقاله و پایان نامه مختصر به بار خواهد آمد و چه بسا تجمیع بی ثمر اطالعات و
آموزشها ،خود عامل افساد و انحراف شوند؛ لذا برای گریز از این مشکل باید به مسائل زیر توجه
جدی شود:
-1مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف ،درباره مقوله پژوهش فرمودهاند:
«عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا و بصورت یک اصل ،باید در مجموعه فعالیتهای حوزه،
مورد توجه قرار بگیرد»؛
-2حوزه علمیه برای تحقق زمینههای تحقیق و ایجاد ابزار الزم ،باید در زمینه آموزش ،به عناصر
ذیل توجه نماید:
علمی پژوهش محور؛ متونی که طلبه را به بررسی منابع دیگر علمی سوق دهد؛
الف -متون ِ
ب -اساتید خبره و پژوهشگر؛ استادی که خود دانش و فرهنگ تحقیق و تتبع ندارد و مراحل
تحقیق و تجربه و جستجوی عملی را ندیده و ندارد ،چگونه میتواند محقق پرور و متخلّق تربیت
کند که به قول فالسفه «فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد»؛
ج -اختصاص بخشی از نمره دروس به انجام کارهای تحقیقاتی؛
-3کار تحقیق از آنجایی شــروع میشود که آموزش ،در مرحلهای قابل قبول و منطبق با نیاز
فردی میباشد و تالشهای فرد ،معطوف به این امر است که یافتهها و دانستهها را به آستانة آگاهی
عموم جامعه برســاند و ب ه دنبال راهکاری برای تحقق آن و یافتههای فردی در سطح اجتماعی
است.
بدین لحاظ ،عالوه بر ایجاد روحیه مطالعه و پژوهش ،شایسته است روشهای علمی ،کاربردی
و صحیح پژوهش در سطح اجتماع مورد توجه قرار گیرد نه اینکه ساعتها پژوهش و مطالعه فقط
جنبه نظری داشته و پس از پیمودن مسیر جشنوارهها مسیر عزلت در پیش گیرد.
-4ایجاد هدف و انگیزه الزم و کافی در طالب میتواند عنصر مهمی در تبدیل حوزه ،از یک
مجموعه صرف ًا نظری به یک مجموعه کارآمد ،به روز و فعال دینی در عرصه اجتماعی باشد؛
-5محقق باید با مسائل جدی و واقعی جامعه درگیر شود و بر حل مشکالت آن ،متمحض گردد.
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موفقیت در گزینش صحیح یک فعالیت و طی مراحل آن و در نهایت به انجام رســاندن
فعالیت انتخاب شــده ،مرهون عواملی چند است؛ یکی از عوامل دخیل در این فرآیند که از
اهمیت بسزائی برخوردار است« ،انگیزه» است .فعالیت پژوهشی و تحقیقی نیز از این قاعده
مستثنی نیســت .طالب علوم دینی ،هنگامی به این مهم روی میآورند که انگیزه کافی را
برای حضور در این عرصه در خود احســاس کنند .در غیر ایــن صورت ،رویکرد طالب به
تحقیق و فعالیتهای پژوهشی ،ضعیف و ناچیز خواهد بود .بنابراین ،میتوان «ایجاد انگیزه»
در راســتای تحقق فرهنگ پژوهش را یکی از خط مشیهای اساسی مسئولین پژوهش در
حوزههای علمیه دانست .در همین راستا مواردی را که میتوان در ایجاد انگیزه طالب موثر
دانســت ،به صورت مختصر ذکر میکنیم؛ بدین امید که مسئولین مربوطه ،توجه خاصشان
را بــه آن معطوف نماینــد .1 :تبیین آثار و ثمرات پژوهــش در عرصههای مختلف علوم و
فرهنگ دینی ،یکی از عوامل انگیزهســاز درپژوهش است؛  .2آن گاه که تأثیرات مستقیم و
غیر مستقیم فعالیتهای پژوهشی ،در رونق یافتن دین و فرآوردههای دینی و فرهنگی برای
طلبهای ترســیم گردد ،به صورت قهری انگیزههای وی برای حضور در این عرصه افزایش
پیدا میکند؛  .3ترســیم نیازمندی جامعه دینی به پژوهش برای حل معضالت و مشــکالت
اجتماعی از عوامل وادار کننده طالب به پژوهش است .نیازها و چالشهایی از قبیل :معضل
جمعیت ،اقتصاد مقاومتی ،ماهواره و شبکههای اجتماعی و...؛  .4تدوین چشمانداز پژوهشی و
آگاه سازی طالب نسبت به این چشمانداز ،از مسائل ضروری در بقای انگیزه آنهاست .این
چشــمانداز باید بتواند مسیر پژوهشی یک طلبه را از آغاز تا انجام طرح ریزی نماید؛  .5یکی
از ضعفها در امر پژوهش ،عدم آگاهی طالب نسبت به آینده پژوهشی خود است؛  .6معرفی
پژوهشــگران موفق و برگزاری جلســات گفتگو و برگزاری اردوهای مشترک با ایشان؛ .7
معرفی مهمترین و تأثیرگذارترین تحقیقات علمی در زمینههای مختلف؛  .8تشویق و تقدیر
شایسته و قابل توجه از طالب پژوهشگر که در انگیزهسازی طالب ،نقش قابل توجهی دارد.
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(ع)

هدف اصلی متولیان ،مدیران و اساتید محترم مدارس علمیه ،پرورش استعدادهای بالقوه طالب
در دو بعد علمی و تقوایی است .در رابطه با ماهیت و شرافت علم و تعلیم و تعلم ،روایات متعددی
با تعابیر بسیار بلند و شگفتآور وجود دارد .شهید مطهری در رابطه با علم میگوید« :خداوند انسان
را حقیقت طلب آفریده است؛ یعنی انسان میخواهد حقایق را آنچنان كه هستند بفهمد ،میخواهد
اشیاء را همانطور كه هستند بشناسد و درك كند ،و این فرع بر این است كه انسان خودش را
نسبت به حقایق ،بی طرف و بی غرض نگاه دارد» .بنابراین ،علم ،و پژوهشهای علمی ،چیزی
جز حقیقتجویی نیست .از طالب انتظار میرود که فعالیتهای علمی خود را با نیازهای جامعه
تطبیق دهند و خود را در صحنههای مختلف فلسفی ،فقهی ،کالمی و ...در دنیای علم حاضر کنند
و بار دیگر ،مرجع علمی مسائل روز و نیازهای جامعه شوند و حتی مبتکر برخی از رشتههای علمی
گردند و این هدف میسر نخواهد شد مگر با «آموزش پژوهش محور»؛ آموزشی که طلبه به جای
حفظمحوری ،و آزمونمحوری و نمرهمحوری ،با تفکر ،مطالعه ،پرسش ،پیگیری و پشتکار برای
به دست آوردن علم تالش کند .برای این منظور باید از همه فرصتها و نعمتهایی که در دست
دارد استفاده کند .روشهای کنونی و مرسوم در حوزههای علمیه دارای نواقصی است که بایستی
مورد مطالعه و بررســی قرار گیرد .امروز در حوزههای علمیه ،اساس کار طلبگی ،حفظمحوری
است و نظام آموزشمحور ،سابقهای طوالنی در حوزههای علمیه دارد .تا جایی که دیگر فضایی
برای پژوهش وجود ندارد و دستاندرکاران امر پژوهش ،به سختی و با موانع زیاد چرخ پژوهش را
میچرخانند .نظامی که باعث میشود بعض ًا طلبه پس از سه سال تحصیل در حوزه علمیه به نوعی
بی انگیزگی و احساس ناکارآمدی در جامعه مبتال شود و دست از تحصیل علم و حقیقتجوئی
برداشــته و بیشتر به فکر حل نیازهای اقل جامعه بیفتد .مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،مرجع
اصلی رسیدگی و حل این مسائل است .این مرکز میتواند با تدوین نظام آموزشی پژوهش محور
و با برگشت به اصول آموزشی موفقی که در گذشته مرسوم بوده ،نواقص خود را برطرف کرده و
زمینه پرورش اندیشمندان و متفکران بزرگ اسالمی را فراهم آورد.
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یکی از بایستههای مغفول در نظام آموزشی حوزههای علمیه ،مسأله آموزش روش تحقیق ،هنر
نویسندگی ،معرفی و شناساندن منابع معتبر ،اعم از کتاب و نرم افزار و همچنین شیوه استخراج
مهم ،سبب
اطالعات مناسب برای پیدا کردن پاسخ یک مسأله علمی است .بی توجهی به این ّ
تتبع باشند و حتی
گردیده که بسیاری از دانش آموختگان حوزههای علمیه ،فاقد قدرت تحقیق و ّ
برای استخراج مطالب مناسب جهت عرضه در منابر هم دچار مشکل شده و با مراجعه به منابع
دست چندم و کم اعتبار ،نیازهای خود را برآورده میکنند .در سالهای اخیر ،برپایی ّ
منظم و مو ّفق
جشنواره ّ
علمیه استان تهران ،از یک سو ،مسئوالن ،استادان و
علمه حلّی(ره) در سطح مدارس ّ
مهم نموده و جنب و جوش تحسین برانگیزی را در برخی مدارس
طالب مدارس را متوجه این ّ
موجب شده و از ســوی دیگر ،بستر بسیار مناسبی را برای شناسایی ،تقویت ،رشد و شکوفایی
طالب مستع ّدی که در مدارس علمیه تهران مشغول تحصیل هستند فراهم آورده است .این مهم
را میتوان از جمله اقدامات بسیار ارزشمند و مبارک مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران به
شمار آورد که از مطالبات رهبر فرزانه انقالب است .اما برای آنکه شاهد شکوفاتر شدن این نهال
نوپا باشیم پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم میگردد .1 :با تنظیم آییننامههای مناسب ،طالبی که
در این جشنواره توفیقاتی به دست آوردهاند با لحاظ شرایط از پیش تعیین شده ،در عداد طالب
نخبه استان ،ثبت و از «تسهیالت بنیاد ملی نخبگان» بهرهمند شوند؛  .2اختصاص امتیازهای ویژه
همچون دیدار با مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،تخفیفات نظام وظیفه ،وام ازدواج و مسکن و...
به برگزیدگان جشنواره؛  .3تعریف مدارج پژوهشی برای مراکز تخصصی حوزوی جهت اختصاص
امتیاز ویژه به طالب برگزیده به منظور تحصیل طالب در آن مراکز؛  .4تعریف مدارج پژوهشی
برای مراکز برون حوزوی چون وزارت آموزش و پرورش ،سازمان تبلیغات ،سازمان صدا و سیما
و سایر مراکز جهت ایجاد فرصتهای شغلی مناسب.
امید است با اهتمام و حسن تدبیر مســئوالن ذیربط ،شاهد توفیقات روزافزون این حرکت
علمی باشیم و در افقی باالتر ،جهان اسالم از برکات و ثمرات این اقدام مبارک بهرهمند گردد.
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مدير مدرسه علميه خاتم االوصياء

(عج)

در حوزههای علمیه ،بین استاد ،طلبه و متن آموزشی ،ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .از این رو،
شایسته است هر کدام از این مؤلفهها به باالترین سطح کیفی خود برسند .الزمه این پیشرفت،
پژوهشی استاد و طلبه است .بدین معنا که قسمتی از
برقراری تعامل میان فعالیت آموزشی و
ِ
آموزش ،به پژوهش اختصاص یابد و رابطه و انس طلبه با دیگر منابع فرا درسی و غیر درسی-
البته با نظارت اســتاد -بیشتر گردد .این امر سبب آگاه شدن طلبه با دیگر ابعاد علوم حوزوی
و شکوفا شدن استعدادهای او میشود .شکی نیست که این امر ،مستلزم وجود اساتیدی ماهر
و آگاه به مســیر میباشد .از این روست که برای ارتقاء سطح اساتید و پیشرو شدن ایشان نیز
باید برنامهای طراحی نمود؛ که الحمدهلل با طراحی و اجرای جشنواره عالمه شعرانی(ره) ویژه
اساتید ،مقدمات رسیدن به این مهم فراهم گردید .نکتهای که نباید از آن غافل شد ،این است
گیری مناســب از امکانات و فرصتها ،خسارتهای جبران ناپذیری به بار
که گاه عدم بهره ِ
میآورد .جامعه کنونی ما از یک سو ،تشنه دریافت معارف است و از طرفی ،سرعت پیشرفت
علم و انتقال اطالعات ،لحظه به لحظه رو به افزایش اســت .از این رو ،باید مراقب باشیم از
قافله علم عقب نیفتیم و با تنبلی خودمان ظرفیتهای ایجاد شــده را ضایع نکنیم .جشنواره
عالمه حلی(ره) ،یکی از بســترهای مناســب برای ارائه و بهرهبرداری از داشتههایمان است.
فرصتی که برای اساتید و طالب ایجاد شد و الحمدهلل رشد بسیار خوبی در این چند سال اخیر
داشــت .برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید از تمام ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کرد و
با ایجاد فضای هماندیشــی مناسب ،به بهترین طرحها دست یافت و در موقعیت مناسب ،آن
را اجرایی نمود .حوزه علمیه خاتم االوصیاء(عج) همراه تمام مسئولین و طالبش برای تعالی
بخشــیدن به این امر ،اعالم آمادگی میکند و در جهت نیل به اهداف بلند معاونت پژوهش،
حاضر به ارائه خدمات پژوهشی در حد توان میباشد .امید است که بتواند سهمی در این رخداد
اخیر داشته باشد .در اینجا از تمام مسئولین مرکز مدیریت ،مخصوص ًا مسئولین محترم معاونت
پژوهش و برگزار کنندگان جشنواره عالمه حلی(ره) و زحمات ایشان تشکر مينمايم.
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علوم اسالمی ،با غنا و گستره وسیعی که دارد بسیاری اندیشمندان و متفکران جهانی را در
طول تاریخ به تأمل و تحقیق درباره قابلیتها و دامنه مطالعات آن واداشته و هر روز بر غنا و
وسعت گرایشهای مختلف آن افزوده میشود و این مهم وظیفه دین پژوهان معاصر را بسیار
ســنگین میکند .از همین رو بنیان نگاه پژوهشی و اجتهادی باید از همان سالهای نخست
تحصیل ،در ذهن جویندگان علوم دینی قرار داده شــود تا ایدهآل «علم اســامی» به تحقق
برســد« .قل هل یســتوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون إنما یتذکر اولوااللباب» (زمر)9/
مدرســه علمیه امام صادق(ع) دماوند ،از دیرباز یکی از مهمترین اولویتهای خود را در کنار
آموزشهای مرسوم ،تقویت روحیه پرسشگری و تحقیق در طالب جوان ،با تأکید بر فضای
صمیمیت و رفاقت میان اســاتید و شــاگردان قرار داده است و این سبب شده به لطف الهی
مقوله نگارش و تحقیق ،همواره به صــورت یک فرهنگ و ارزش دیرینه حوزوی در فضای
مدرسه مطرح باشد .این روحیه در مجله «مرآت» به عنوان یکی از اولین نشریات خودجوش
مدارس علمیه کشور تبلور یافته است هرچند در سال  92به دالیلی روند پژوهش در مدرسه با
افول روبرو شد و سِ مت معاونت پژوهش در مدرسه خالی بود ،ا ّما امسال به لطف الهی ،دوباره
روحیه تحقیق در طالب عزیز فزونی گرفت که میتوان استقبال گرم طالب از جشنواره عالمه
حلی(ره) و رشد ده برابری اثار ارسالی مدرسه دماوند در کنار افزایش کیفی مقاالت و همچنین
تشــکیل پرونده پژوهشی برای طالب را از جلوههای این رویش قلمداد نمود .اینجانب ابتدا
از طالب عزیزمان در مدرسه دماوند به خاطر جدی انگاشتن اولویتهای جدید مدرسه در امر
پژوهش و احیای روح تحقیق تشکر ویژه میکنم؛ همچنین از معاونت محترم پژوهش مدرسه
دماونــد به خاطر تالشهای وافر و راهنمایی طالب در نگارش مقاالت ،قدردانی میکنم .در
پایان نیز از معاونت محترم پژوهش اســتان ،حضرت حجه االسالم و المسلمین سماوات که
همواره دلسوز مقوله پژوهش طالب بودهاند و هم چنین کلیه دست اندرکاران جشنواره وزین
عالمه حلی«قدس سره» ،تشکر ویژه دارم و موفقیت روز افزون برای این عزیزان آرزومندم.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين ناصر پناهي
مدير مدرسه علميه حضرت عبدالعظيم حسني

(ع)

وجود شاخصههایی اصیل ،همچون «پژوهش محوری و پرورش مآلی» ،از رموز پایداری و
پویایی حوزههای علمیه شــیعه محسوب میشود که در گذر حوادث تاریخ ،به واسطه دلسوزی
عالمانی فرهیخته و عامل به شریعت ناب محمدی(ص) وحدت و یکپارچگی خود را حفظ نموده
و ظرف تشنه جان طالب جوان را سیراب نموده است .در این میان ،برگزاری جشنواره عالمه
حلی(ره) میتواند نقش محوری خود را در احیاء سنتهای اصیل حوزوی و رشد و تعالی حوزه
و حوزویان ایفاء نماید .برای رسیدن به این غایت ،الزم است معیارهایی رعایت گردد که ضمن
ارتقاء کیفی و رقابتپذیری با ســایر جشنوارهها ،بتوان خطوط اصلی جهتگیریهای علمی و
تحقیقی را ترسیم نمود ،که ازجمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود -1 :تخصصی شدن
موضوعات؛  -2توجه به موضوعات کاربردی روز بر پایه نیاز ســنجی؛  -3تقویت مهارتهای
پژوهشــی ضمن آشنایی با شیوههای مختلف تحقیق؛  -4نشر آثار فاخر؛  -5استعداد سنجی؛
 -6فرهنگ ســازی پژوهشی؛  -7ایجاد سامانههای پژوهشی؛  -8تشکیل هیأتهای علمی،
انجمنها ،حلقههای پژوهشی و...
نیل به عناوین یاد شده ،نیازمند سیاستگذاریهای کالن و برنامهریزیهای دقیق با همفکری
صاحب نظران است .این جشنواره ،گرچه تا کنون حرکت تکاملی داشته است ،ولی تا رسیدن به
نقطه اوج و همآوردی با بسیاری از جشنوارههای علمی و پژوهشی ،راه بسیار دارد و آنچه سبب
امید است وجود انگیزهها و استعدادهای نهفته در جان طالب جوان است .باید اعتراف نمود که
در دورههای اخیر ،برخی حوزویان به جهت تقلید از دیگران و عدم باور به داشتههای خود ،دچار
رکود شدهاند .برگزاری جشنواره عالمه حلی (ره) شاید پایانی برای این نوع نگاه و بازگشتی به
اصل باشــد؛ مشروط به آنکه خود نیز مبتال به این دیدگاه نشود؛ چون شیوه های نشانهگذاری
نقشه راه در حوزه ،متفاوت و متمایز از سایر مراکز علمی است .دگرزدگی میتواند آفتی بزرگ
برای جشنواره باشد خصوص ًا جایی که بحث رقابت پذیری نیز مطرح است.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين محمد حسين معزي
مدير مدرسه علميه امام حسن(ع) لواسان

بیتردید ،وظیفه اصلی روحانیت شــیعه که برگرفته از تعالیم گرانســنگ انبیاء و اولیای
گرامی دین اســت ،تبلیغ صحیح دین وآموزههای آسمانی است .وجود مقدس امیرمؤمنان
علــی(ع) در خطبه اول نهج البالغــه در تبیین وظیفه انبیاء الهی و هدف بعثت رســوالن
میفرمایند« :خداوند ،پیامبران خود را در میان مردم مبعوث فرمود ،رســوالن خود را پی در
پی گســیل داشت تا میثاق فطرت توحیدی را از آنان بازجویند و نعمتهای از یاد رفته خدا
را یادشان آورند و با تبلیغ حقایق توحیدی احتجاج کنند و خردهای مدفون ایشان را بر آنان
باز نمایانند».
روحانیت شــیعه با عنایت به گام نهادن در مسیر حضرات مقدس انبیاء و اولیاء و اوصیاء
نیز از این مهم نباید دور گردند .امام صادق(ع) میفرمایند« :عالمان شــیعه در مرزهایی که
شــیطان و ایادی او در پشــت آنها کمین کرده اند پاســداری داده و آنها را از اینکه بر
شیعیان ناتوان هجوم برند ،باز میدارند و اجازه نمیدهند که شیاطین و پیروان او و دشمنان
اهل بیت بر ضعفای شــیعه تسلط یابند پس هر کس از شــیعیان ما که برای این موضوع
نصب شود از کسانی که با روم و ترک و خزر در جهادند هزار هزار مرتبه برتر است؛ زیرا او
از ادیان شیعیان و دوستداران ما دفاع میکند و آن از بدنهای ایشان»
«ابزارهای تبلیغ» و «نیازها» دو عاملی است که باید بر اساس شرایط زمان درباره آنها
بازنگری صورت داد .تطبیق ابزارها با نیازها و پیامها ،مقدماتی را میطلبد.
تو ّقعات

.1توقع اصلی از تبلیغ دین و مبلغان آن ،آگاهی و فهم صحیح پیام و محتوای آن و سپس
آشــنایی به نحوه انتقال است؛  .2مبلغ موفق ،خود در ابتدا آموزنده است .باید خوب بیاموزد
و درک کند .بشناســد و بســنجد؛  .3مبلغ دین که در مقامی پس از اولیاء ،گام بر میدارد،
همه تجلّیات دن نیســت ،بلکه خود نیز دریافت کننده آن پیام است؛  .4مبلغ دین باید پیام
خود را با ســادهترین شــکل انتقال دهد؛  .5آراستگی ظاهری الزم است ،اما در تبلیغ کافی
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نیســت .پس پذیرش باطنی ،امری اســت واجب یعنی خود به سخنی که میگوید بایستی
ایمان داشــته باشد؛ آنگاه اســت که در مقام ابالغ ،توانایی اثرگذاری را صدچندان میبیند.
 .6مبلغ باید فرزند زمانه خود باشد؛ نیاز و پیام را به درستی بشناسد.
تق ّیدات

 .1مبلغ دین ،مقید است به حفظ و صیانت از اصالت و گوهر دین؛ پس دردمند است آنگاه
که گوهر راســتین مورد هجوم است؛ غم دار اســت آن زمان که کیان دین ملکوک است؛
از این روی ،مبلغ دین ،هدفدار اســت در ابالغ اصیلترین و صحیحترینها؛  .2مبلغ دین،
مقید است به حفظ شئون مقام خویش که پرهیزکاری ،پاکدستی ،خدا ترسی ،مردم داری،
حقخواهی و عدالت محوری اســت .3 .مبلغ دین ،آنگاه که بین خود و هدفش تردید نمود،
بایســتی هدف را برتری دهد؛ دیگر ،خودی برای خود قائل نباشــد و خود را در هدف ذوب
ببیند؛  .4مبلغ دین ،مقید به حفظ حریم اســت؛ حریم پیام و حریم گیرنده و تناســب پیام و
پیام گیرنده را برای شــرایط محیط و زمان بایستی همسو ببیند .5 .مبلغ دین ،مقید به باز
شناســی ابزار در محیط ابالغ است؛  .6مبلغ دین ،مقید به حفظ روحیه و استواری است؛ که
دستور ،استقامت است.
آموزش و پژوهش ،ابزار ابالغ

 .1بــه هر صورت ،اگر ابالغ پیام دین خدا را ،از مهمترین رســالتهای علما بدانیم ،نیاز
است از بهترین ابزارها بهره بریم؛ پژوهش ،اساسیترین رکن محتوای تبلیغ و تطبیق آن با
نیازهای زمان است .2 .بیاموزیم و در این مسیر ،آموزش دهیم؛
 .3علم دین را از سرچشمه پاک آن بجوییم؛  .4از تالش برای آموختن ،از طریق بهترین
شــیوهها مأیوس نشــویم؛  .5دقت در فهم و تطبیق را فدای ســرعت درکسب نکنیم؛ .6
آموزش ،نخســتين قدم است پس باید محکم برداشته شود؛  .7پس از آموختن ،نیاز اصلی،
حفظ روحیه پرسش و پرسشگری و تالش برای یافتن پاسخ است؛  .8مبل ِغ پرتوان ،آن است
که هیچ لحظهاي خود را از فهم آراء ،تفاسیر و شرحهای عالمانه بر محتوا بی نیاز نداند؛
لذا مبلغ دین ،بایســتی خوب بیاموزد و در این مســیر ،هیچ گاه خود را از مسلح شدن به
توانهای مضاعف ،بی نیاز نداند.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين حسن قاسمي
مدير سابق مدرسه علميه امام رضا

(ع)

«ن والقلم و ما یسطرون»؛ «قسم برقلم و قسم برهر آنچه که مینگارند» .خدای سبحان در
قرآن کریم ،برخی از مخلوقات عظیم و شــگفت انگیز خود را با سوگند یاد کرده است و از آن
موارد نعمت قلم میباشد که این خود حکایت از آن دارد که نعمت قلم نیز از جمله نعمتهای
عظیم خداوند است که به بشر عنایت شده است.
قلم ،پیوند دهنده تاریخ گذشته به آینده است و حافظ داشتههای انسان و علوم بشر و ضابط
افکار علماء و اندیشمندان برای همیش ه دوران میباشد .قلم ،مونس تنهایی دانشمندان و رازدار
سر و عرفان و اسلحه نافذ عالمان نستوه و مجاهد است .قلم ،حقایق و اسرار درون
اسرار اهل ّ
آدمی را اظهار و برای آیندگان ثبت و ماندگار مینماید؛
سطور نگارش یافته قلم عالمان در اعصار ،پل ارتباط اندیشهها و نردبان صعود و ارتقاء تفکر و
تعقل آدمیان است و ب ه مثابه خان گستردهایاست به بلندای تاریخ بشر که خواننده به یکباره،
میهمان توفیق یافته آن میانگارد؛ میهمانی
جمیع فرزانگان پیشــین را صاحب سفره و خود را
ِ
که فرصت اندیشــیدن و درنگ را به هر مقداری که بخواهد دارد و میتواند به میزان توان و
استعدادش بهرهمند گردد.
خداوند سبحان در سور ه مبارکه علق ،ذات اکرمش را اینگونه توصیف فرموده است« :الذی
علم بالقلم»؛ «آن خدایی(ام) که با قلم تعلیم مینماید» .خداوند با این بیان ،عمل معلم را مقدس
انگاشــته و به خود نسبت داده است؛ همانگونه که مجاهدت شخص مجاهد و قتال او و تیر
انداختن او را در آی ه مبارکه« :و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی» ،و نظایر آن ،به خود نسبت
میدهد و این انتســاب ،خود حاکی از شرافت و قداست عمل معلم و قلمی است که در دست
میگیرد و آموزش میدهد.
منزلت ومرتبه نویسندگی در پیشــگاه خداوند متعال ،امري خطیر تبیین شده است و ثواب
جزیلی بر آن مترتب گردیده است؛ هم چنان که پیامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمودند:
«هرگاه مؤمن بمیرد و یک برگه که روی آن علمی نوشته شده باشد از خود بر جای گذارد ،روز
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قیامت آن برگه پرده میان او و آتش میشود و خداوند تبارک و تعالی به ازای هر حرفی که روی
آن نوشته شده ،شهری هفت برابر پهناورتر از دنیا به او میدهد»(امالی الصدوق).
فرهیختگان حوزه میبایست با سالح قلم ،همچون مرزبانان غیور و تک تیراندازان ماهر ،با
دقت و سرعت و مهارت از مرزهای عقیدتی و اندیشههای اسالم عزیز حراست نمایند و نیز با
بــال قلم ،مرزهای فکری مخالفین را در نوردند و بر آنان یورش برند و عرصه را بر آنان تنگ
نمایند.
طالب عزیز میبایست از ابتدائی که در مسیر تحصیل قدم میگذارند با قلم و کتابت مالزم
باشند .سیره عملی علمای بزرگ و نامدار و صاحبان آثار فاخر و سترگ ،همچون عالمه حلی،
عالمه مجلســی ،و محدثان بزرگی چون شیخ صدوق و شیخ عباس قمی و بسیاری دیگر از
فرزانــگان بزرگ ،بر آن بود کــه هیچگاه قلم و دوات و کاغذ را در ســفر و حضر از خود جدا
نمیساختند و آن را از قوت شب برای خود الزمتر میدانستند .لذا شخص نویسنده ،به صرف
قلمفرسائی و اوراق سیاه نمودن و جابجائی و تغییر یافتهها و آثار دیگران ،بدون قصد و غرض
عقالئی و تولید علم و دانش ،در پیشــگاه خداوند ماجور نمیباشد و چه بسا در مواردی موجب
وزر و وبال میگردد.
در کالمی دیگر از حضرت رســول خدا صلی اهلل علیه وآله ،از رویدادهای بد آخرالزمان این
ویژگی را بر میشــمارد که در آن زمان ،علم رخت بر میبندد اما قلم رواج پیدا میکند؛ گویا
رسول خدا ،نوشتن بدون در نظر گرفتن محتوا و تولید علم را مورد نکوهش قرار داده و تقبیح
مینماید.
طالب علوم دینی و معارف الهی ،بیش از دیگران میبایســت مراقبت نمایند چون آنچه را
مینویسند به طور مستقیم با دین مرتبط میباشد؛ لذا باید نویسندگی را به نیکوئی فرا گیرند ،و با
دید بازاری و تجارت ،و با هدف ارتزاق ،به آن نگاه نکنند ،بلکه آنچه را که از حقائق و معالم الهی
فرا گرفتهاند را برای رضای خداوند و نشر دین ،به خوبی بنویسند؛ در غیر این صورت از نوشتن
پرهیز نمایند؛ همانطور که ســکوت از تکلم در مواردی بهتر است ترک کتابت نیز در برخی
موارد ،از کتابت ســزاوارتر میباشد .همانطور که امروزه فضای مجازی از پهنه و گستردهگی
جهانی برخوردار است ،نشر اثر نیز به همان اندازه از حساسیت باالتری برخوردار است؛ لذا حضور
فرهیختگان حوزه ،برای بهرهمندی بهتر و بیشتر از این تکنولوژی مدرن ،امری است ضروری
و اجتناب ناپذیر؛ لکن تقوی و مراقبت مضاعفی را میطلبد.
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ح ض�ور در ج� ش� ن�وار ه عالمه حلی(ره) ،حرک ت�ی در طول ا�ج ت�هاد اس ت
�
در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين مجيد محمدي
مسئول پژوهش مدرسه علميه فيلسوف الدوله

جشــنوارههای پژوهشی ،معمو ًال با این حکمت و غرض برگزار میشوند که زمینه ایجاد
و تقویت انگیزه در محققان و پژوهشــگران برای تولید علم و ارتقای سطح علمی را فراهم
میآورند؛ جشــنواره عالمه حلی(ره) نیز تا حد بســیار زیادی در این امر موفق و مؤثر واقع
شده و توانسته در میان اساتید و طالب مدارس علمیه استان شور و اشتیاق مضاعفی ایجاد
نماید؛ یکی از مهمترین تفاوتهای جشــنواره عالمه حلی(ره) با دیگر جشنوارههای علمی
در کشــور ،آن است که شرکت کنندگان در این جشنواره ،طالب علوم دینی هستند که در
آینده علمی خود ،وظیفه استخراج و استنباط گزارههای دینی را بر عهده دارند؛ از این جهت،
شأن جشنواره عالمه حلی(ره) ،نسبت به دیگر جشنوارههای علمی ،شأن ویژهای است و از
جایگاه رفیعی برخوردار اســت .اما نکته مهم و اساسی در این جشنواره آن است که طالب
مــدارس علمیه ،حضور در این رقابت علمی را نه هدف ،بلکه زمینهای برای افزایش انگیزه
و ارتقاء مهارتهای پژوهشــی خود قلمداد نمایند؛ باید توجه داشته باشیم که تالش علمی
طالب در جریان این جشــنواره با بحث تولید علم و نظریهپردازی در سایر علوم ،نباید خلط
و اشــتباه بشــود؛ زیرا طبق مبانی و مقدماتی که با دلیل عقل و نقل اثبات شــده ،استنباط
دیــن ،نیازمند ابزار و مقدمات فراوانی اســت که در حالت عادی امکان کســب آن در بازه
زمانی طویلی میســر میگردد .لذا متصدیان این جشنواره باید در نظر داشته باشند ،طالبی
که در این جشــنواره بهعنوان پژوهشگر شناخته میشوند این طور تصور نکنند که نظریات
و نتایجی که آنها در پایان مقاالت ارائه میدهند ،همان رأی و نظر اســام است؛ زیرا اگر
علمی ایشان در حوزه
این گونه تلقی شود ،دچار خطای علمی و معرفتی شده و مانع از رشد
ِ
اجتهاد دینی شود.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين سيد حجت حسيني
معاون پژوهش مدرسه علميه امام خميني(ره) تهران

قول حق در
ضرورت پژوهش در عصر حاضر بر کســی پوشیده نیست .همانطور که یافتن ِ
میان انبو ِه آرا ِء گوناگون که انســان امروزی با آن مواجه اســت ،بدون پژوهش مقدور نیست،
دســتیابی به دانش که از مؤلفههای اقتدار در جهان امروز اســت نیز بدون انجام پژوهشهای
جدی در عرصههای مختلف علمی ممکن نیســت .دین مبین اسالم ،با دعوت از پیروان خود
به ســؤال و تفکر ،آنان را متوجه امر پژوهش نموده است و اهل تفکر و جستجوگران حقیقت
را بســی مدح نموده است .پرورش پژوهشگران بزرگ در دامان تمدن بزرگ اسالمی را باید از
ثمرات این فرهنگ ازشمند دانست .بر این اساس ،تدوین یک برنامه مد ّون و اجرایی برای آشنا
کردن دانشجویان با مهارت پژوهش ،از مهمترین دغدغههای تمام مراکز علمی و پژوهشی بوده
است .در این میان مراکز علمی حوزوی نیز با ایجاد پژوهشکدهها ،برگزاری جشنوارهها و برپایی
کرسیهای آزاد اندیشــی و همایشهای علمی درصدد تحقق این امر بودهاند .مدیریت حوزه
علمیه تهران ،چند سالی است با برگزاری جشنواره عالمه حلی(ره) ،جشنواره عالمه شعرانی(ره)
آموزش پژوهش به مدارس ،سهم مهمی در تحقق این امر داشته است.
و معرفی اساتید جهت
ِ
حــوزه علمیه امام خمینی(ره) ،ایجاد روحیه پژوهش و ایجاد مهارت در آن را کانون توجه خود
در تدوین برنامهها قرار داده و با دعوت از شخصیتهای علمی پژوهشی در رشتههای مختلف،
برگزاری کارگاهها و همایشها ومناظرات علمی ،سعی نموده گامهای مثبتی در تحقق این امر
بردارد؛ از جمله اقدامات انجام شــده در سال تحصیلی جاری در این مدرسه ،اجرای برنامههای
ذیل میباشد .1 :ایجاد کارگروههای علمی در رشتههای قرآن و حدیث ،فقه و اصول ،منطق و
فلسفه ،تاریخ ،کالم و ادبیات عرب با حضور اساتید مشاور پژوهشی؛  .2برگزاری ساالنه جشنواره
علمی میرداماد ،جهت ارائه پژوهشهای برتر و تقدیر از پژوهشــگران برتر مدرســه؛  .3چاپ
مقاالت طالب در فصلنامه «ژرفا»؛  .4برگزاری کارگاههای آموزش روش تحقیق و آشنایی با
منابع ادبیات عرب؛  .5برگزاری سلســله جلسات «آشنایی با صفحاتی از تاریخ اندیشه سیاسی
اسالم»؛  .6برگزاری کارگاه «آشنایی با منهج فقهی اصولی شهیدین».
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مسئول پژوهش مدرسه علميه خاتم االوصیاء

(عج)

تالش مستمر و خستگیناپذیر مسئولین پژوهش مدیریت حوزه علمیه تهران ،قابل تقدیر است.
جشــنواره عالمه حلی(ره) اکنون در مرحلهای بسیار خوب قرار دارد و مسیر را برای رشد طالب
هموار نموده اســت .اکنون که بنده از آن به «مرحله خارج شدن از پیله» تعبیر میکنم ،وقت آن
است که زیباییهای تالش مسئولین و طالب ،در محیطی وسیع به منصه ظهور گذاشته شود.
با وجود تمام این تالشها ،هنوز جای یک ســاختار منسجم و هدفمند در فضای حوزه خالی
اســت؛ ساختاری که هر چه زودتر باید طراحی گردد و مراقب باشیم دچار فرصت سوزی نشویم.
در حال حاضر ،با کمی جستجو در منابع علمی ،به راحتی مشاهده میکنیم که در نظام آموزشی و
پژوهشی حوزه ،نه تنها مقاالت فراوانی نوشته شده بلکه همایش و سمینارهای متعددی برگزار شده
است .پس جای هیچ بهانهای برای نبود برنامه و نرمافزار مناسب وجود ندارد .در حوزههای علمیه،
فرهیختگانی حضور دارند که هر یک به تنهایی میتوانند الگوی مناسبی برای رشد کمی و کیفی
پژوهش باشند .پس مشکل را در جای دیگری باید جستجو نمود.
سؤال اساسی این است که چرا با این همه برنامه و هزینه ،سطح پژوهشی حوزه به حد مطلوب
نمیرســد؟! بنده در این مورد ،شخص ًا با اساتید و پژوهشگران مختلفی مشورت و حتی مصاحبه
کردهام .بیان تفصیلی نتیجه همه این گفتگوها برایم بسیار دشوار است ولی در این مجال به اهم
نتایج این گفتگوها اشاره میکنم:
 - 1پژوهش یک فرایند است؛ فرایند رسیدن به مطلوب .از این رو ،بیشتر از آنکه بخواهد معرفت
باشد ،یک مهارت است؛
 - 2برخی از این مشــکالت به شــیوه آموزش بر میگردد .آموزش مقدم بر پژوهش است.
طلبه تا زمانی که به آموزش نگاه صحیحی نداشته باشد به پژوهش نمیتواند برسد .تمرکز بیش
آموزش صِ رف ،آســیبهایی را متوجه پژوهشگری در حوزههای علمیه نموده اســت؛
از حد به
ِ
اساتید ،مستقیمترین الگوی طالب هستند .آیا اساتید ،توان علمی و عملی و فرصت مناسب برای
یاریرسانی به طالب را دارند؟ به نظر میرسد که در این زمینه ،مشکالتی وجود دارد؛
68

 - 3یکی از عوامل رکود روحیه علمی و پژوهشی در حوزههای علمیه ،عدم اعتماد و بی مهری
مسئولین و اساتید حوزههای علمیه ،به یکدیگر است .کمتر دیدم استاد یک حوزه با استاد یک حوزه
دیگر ،با یکدیگر تعامل علمی و ارتباط و تبادل فکری داشته باشند ،چه آنکه استاد یک حوزه در
یک شهر با استاد دیگری در شهر یا کشور دیگر ارتباط داشته باشد؛ در حالیکه سنت بزرگان سلف
حوزه ،داشتن چنین ارتباطاتی بوده است؛
 - 4با توجه به اهمیت جایگاه اســاتید در ایجاد رونق علمی و انگیزشی در حوزههای علمیه،
پیشنهاد میشود مسئولین ،پيش و بیش از طالب ،به برنامهریزی برای سامان دادن وضعیت اساتید
مدارس علمیه اهتمام ورزند؛ استادی که خود ،اهل پژوهش ،مقاله نوشتن و تعامل علمی با جامعه
درون حوزوی و برون حوزوی نیست و فاقد انگیزه علمی است ،چگونه می تواند مسیر پژوهش را
برای طلبه تنویر و هموار نماید؟
در زمینه سامان یافتن وضعیت پژوهش ،چند پیشنهاد به نظر میرسد:
 - 1تهیه سند چشم انداز پژوهش برای حوزه علمیه استان تهران .این سند باید در عین کلی
بودن ،اهداف قابل دسترسی را برای حداقل دو بازه زمانی کوتاه ،ترسیم نماید و پس از تصویب،
به مدارس ابالغ شده تا معاونتهای مدارس علمیه؛ به عنوان بازوان معاونت پژوهش استان ،به
اجرای آن بپردازند؛
 - 2استفاده از طالب برتر جشنواره عالمه حلی(ره) به عنوان همیار پژوهش در مدارس علمیه.
پیشــنهاد میشود طرحی تصویب گردد تا بر اساس آن ،هر کدام از طالب برگزیده ادوار پیشین
جشنواره ،مسئولیت مشاوره و راهنمایی دو اثر علمی را برعهده گرفته و حقالزحمه نیز دریافت کنند؛
 - 3تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در بین طالب و ایجاد زمینه برای کشف استعدادهای برتر
و حمایت از آنها .در این بین نقش کانونهای علمی و فعال نمودن آنها باید در دستور کار قرار گیرد؛
 - 4ایجاد یک پژوهشکده مستقل ،زیر نظر معاونت پژوهش استان؛
 - 5ایجاد یک پل ارتباطی بین معاونتهای پژوهش مدارس ،توسط معاونت پژوهش استان ،تا
از این طریق ،معاونتها تجربیات خود در امر آموزش و پژوهش را به اشتراک گذارند و زمینه برای
فعالیت بین مدارس فراهم گردد.
مدرسه علمیه خاتم االوصیاء(عج) ،در تمام ابعاد پژوهش ،حاضر به همکاری و دریافت و انتقال
تجربیات جهت برگزاری نشستهای تخصصی و دورههای آموزش روش تحقیق و امور مربوط
به آن است.
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مسئول پژوهش مدرسه علميه مشکات

مسأله همدوشی آموزش و پژوهش در حوزه علمیه ،مسأله «چگونگی» و از جنس «مسائل
روشی» است؛ طبع ًا هر کس برای اظهار نظر و تعیین تکلیف نسبت به این «همدوشی» ابتدا
باید تکلیف خود را با «مطلب لم» و پیش از آن «مطلب ما» پژوهش روشــن کرده باشد .در
تبیین چیستی پژوهش ،برای تقریب به ذهن ،و در یک کالم ،میتوان گفت که پژوهش ،در
واقع نوعی اجتهاد است؛ اگر مجتهد با استفراغ وسع ،به سراغ منابع میرود تا با استفاده از ادله
بتواند مسألهای از مسائل شرعی را روشن و حکمی از احکام الهی را استنباط نماید و چنان در
جستجوی خود ،جهد به خرج میدهد که یأس عن الفحص حاصل آید ،پژوهشگر نیز با بذل
نهایت تالش و توان ،میکوشد در فرایندی نظاممند ،مسألهای از مسائل مرتبط با یک یا چند
دانشی که در آن آموزش دیده و بدان مسلط است را پاسخ دهد.
پژوهشــگر علوم دینی ،گاه در پی آن است که معنای یک لفظ ،یا تعریف یک مفهوم ،و یا
مصداقی از مصادیق آن را معین نماید؛ گاه میخواهد از البالی متون ،روابط میان امور ذهنی
یا واقعیات خارجی را ،آنگونه که هســت ،بیابد ،و سپس به تبیین علل و عوامل آن بپردازد؛ و
گاه مسأله او توجیه ،اثبات ،ابطال ،یا معنادار کردن و نشان دادن معقولیت گزارهها و آموزههای
دیني و برداشــتهای مختلف از آن اســت؛ در همه این حاالت ،پژوهشگر با منابع متعدد و
انبوه دادهها ،رشتههای مختلف علمی مدعی ،رویکردهای متنوع علمای پیشین ،و روشهای
مختلف حل مسأله روبرو است که هر روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود .انتظار میرود طلبه
در دوره آموزشی خود توانایی و مهارت انجام این مهم را بدست آورد ،و ا ّال در بهترین حالت،
صرف ًا محموله حجیمی از محفوظات را بر دوش خود حمل میکند ،که متعلق آن ،پاسخهای
گذشتگان به مسائل عهد خود است.
باید گفت که پژوهش به یک معنا ،کارویژه اصلی هر علم آموز ،و علت غایی آموزش است.
ایــن عبارت مختصر ،باید راهبرد اصلی و رکن هر حوزه علمیه قرار گیرد؛ راهبردی که برای
هر یک از اضالع حوزه علمیه معنای خاص خود را به همراه خواهد داشت .از منظر یک طلبه،
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معنای این عبارت آن است که «باید در دوران طلبگی کارهایی انجام دهد ،کتابهایی بخواند،
دورههایی ببیند ،و در محضر اساتیدی تلمذ کند» که به او توان پژوهش در عرصههای مختلف
علوم اسالمی را انتقال بدهند .از منظر معاونت آموزش یا برنامهریزان علمی حوزه ،معنای این
عبارت آن است که «برنامههای آموزشی ،کتابها ،اساتید و ابزارهای آموزشی مختلفی که به
کار گرفته میشود ،باید در نهایت از طلبه یک پژوهشگر عمومی یا تخصصی در گستره علوم
اسالمی بسازد».
اکنون جا دارد هر دستاندرکار به این مسأله بیاندیشد که آیا عوامل دستاندرکار آموزشهای
حوزوی در سطوح خرد و کالن ،و به طور خاص در سطح یک مدرسه علمیه ،همگی در همین
راستا حرکت میکنند؟ نسبت پژوهش و آموزش در یک نهاد آموزشی حوزوی چه باید باشد و
اکنون چیست؟ آیا پژوهش ضمیمه آموزش است؟ آیا آموزش و پژوهش همدوش یکدیگرند
پرورش طلبه آرمانی را بر عهده دارند؟
مسئولیت
و هر یک بخشی از
ِ
ِ
بر خالف تصور مشهور ،پژوهش ،نه فعالیتی همچون دیگر فعالیتها یا امور مربوط به نظام
آموزشــی ،و یا جریانی همعرض آن ،بلکه باطن و جان و روح نظام آموزشــی حوزه علمیه و
فعالیتهای آموزشی طلبه است و باید چنین باشد .بدین ترتیب نظام آموزشی زمانی میتواند
«خــوب»« ،مطلوب»« ،اثربخش» ،و یا «کارآمد» تلقی شــود که روح پژوهش بر آن حاکم
باشــد و اهداف پژوهشی را برآورده سازد .اگر بخواهیم این مطلب را مالک و ضابطه ارزیابی
یادگیریهای فردی و جمعی طالب ،شیوه تدریس اساتید ،و برنامه ریزی آموزشی مدرسه قرار
دهیم ،آنگاه باید خود را برای تغییر و تحوالت اساسی آماده سازیم.
اینجا است که اهمیت اقداماتی چون برگزاری جشنوارههای پژوهشی مشخص میشود .در
حقیقت از آنجا که مبادی تصوری و تصدیقی و انگیزشی ،نقطه آغاز همه افعال را رقم میزنند،
اقدامات کالن از این دســت میتواند در شــکل دهی یا تغییر شکل این مبادی مؤثر باشد و
اســتمرار و جریان آن در طول زمان ،به تدریج زمینه تحول در زمینه پژوهش را فراهم کند.
شور و شوق ،جنب و جوش ،و فضای ذهنیای که به یمن برگزاری جشنواره عالمه حلی طی
ســالهای اخیر در سطح مدارس علمیه نسبت به پژوهش مشاهده میشود ،به تدریج دغدغه
آن و دستیابی به توانمندی و مهارتهای مربوط را به یک نیاز و مطالبه عمومی همه طالب
و اساتید تبدیل میکند و زمانی که «تشنگی حاصل شد» طالب و مدارس به صورت خودکار
و خودجوش مسیر تحقق نیازهای مزبور را فراهم خواهند آورد.
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در يادداشتي از آقاي محسن حسينزاده

مسئول پژوهش مدرسه علميه امام صادق (ع)دماوند

بررســی اجمالی تاریح سیر تطور اندیشههای بشر ،چه در حوزه علوم طبیعی و چه حوزه
علوم انســانی ،یک نکته را روشــن میکند وآن اینکه ،در هر مقطع زمانی که غنای محیط
علمی و تضارب آراء در یک جامعه بیشــتر شــده ،احتمال ظهور اندیشههای بدیع و پیش
برنــده دانش ،به همان میزان فزونی یافته اســت .از نمونههای بــارز این مقاطع تاریخی،
میتــوان به یونان پیش از میالد ،قرن  4و  5هجری در تمدن اســامی و قرن  12و 13
میالدی در آســتانه رنسانس اشاره کرد؛ گویی تولید علم ،پیوند عمیقی با غنا و تنوع محیط
نظریهپردازی دارد.
اگر در گذشته ،تضارب آراء ،بیشــتر به شکل کرسیهای گفتمان و مناظره بوده ،امروزه
دو قالب همایشهای علمی و نشــریات ،به مثابه ُص َور رایج گفتمان علمی شــناخته شده
اســت .طبیعی است ایجاد روح مشارکت علمی در جشنوارهها و افزایش مهارت پژوهش ،از
اولویتهای مراکز علمی و محیطهای آموزشی خواهد بود .آسیبشناسی وضعیت تولید علم
در ایران ،دو نکته را روشــن می سازد :ا ّول اینکه باید همه لوازم تولید علم ،از جمله موضع
بی طرفی و عدم وجود گرایشهای از پیش جهت دهنده ،به نحو کامل و نه شعاری رعایت
شــود و دوم اینکه تولید علم ممکن اســت با تلقی ک ّمی به نوعی فعالیت اداری فروکاسته
شود و کیفیت آثار تولیدی در نظر گرفته نشود و این مسئلهای است که هم در حوزه و هم
دانشــگاه که گامهای چشمگیری در طبقهبندی کردن فرایند تولید علم برداشتهاند ،باید به
شدت مورد توجه قرار گیرد تا با اتخاذ سیاستهای پژوهش محوری از تولید کارهای صرف ًا
صوری پرهیز شود .در کشور ما ایران اگر حوزه و دانشگاه متکفل تولید علم هستند ،سبک
مطالعه پژوهش محور باید جایگزین ســبک رایج امتحانی و اصطالح ًا پاس کردن واحدها
شــود و طلبه و دانشجو از همان سالهای نخســت تحصیل با روح پرسشگری و مهارت
پژوهشی خو بگیرد.
مدرســه علمیه امام صــادق(ع) دماوند از دیرباز محل تردد اندیشــمندان حوزوی و
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ت اهلل جوادی و
دانشــگاهی ،از جمله عالمه طباطبایی و عالمه جعفری تا بزرگانی چون آی 
دکتر محقق بوده و طالب جوان همیشه با جلسات و مباحثات علمی مأنوس بودهاند .امسال
شــورای سیاستگذاری مدرسه با هدف ارتقا سطح پروهشی طالب ،طرحهای متفاوتی را
در نظر گرفته که اولین جلوه آن در حضور موفق طالب مدرســه دماوند در جشنواره عالمه
حلی(ره) پدیدار شد .برخی از این برنامهها عبارتند از:
 .1در نظر گرفتن واحد مســتقلی به عنوان واحد جشــنواره عالمــه حلی(ره) در معاونت
پژوهــش که وظیفه هدایت مراحل نگارش مقاله شــامل انتخاب موضوع ،انتخاب اســتاد
راهنما ،جلسات مشاوره و ...را بر عهده دارد؛
 .2تشکیل کارگروههای پژوهشی در  4رشته کالم ،علوم قرآنی ،ادبیات عرب و اصول؛
 .3تشکیل پرونده پژوهشی برای تمامی طالب مدرسه جهت تعیین سطح علمی و رزومه
مقاالت؛
 .4دعوت از اساتید و نخبگان جهت تدریس روش تحقیق در علوم اسالمی؛
 .5نشــریه داخلــی برای معرفی پژوهشــگر برتر ماه که در هر شــماره ،یکی از طالب
پژوهشــگر موفق را به همراه آثار پژوهشــی وی معرفی و از طالب و اساتید مدرسه درباره
نقد و بررسی مقاله وی نظرخواهی میکند و در واقع ،این نشریه داخلی به صورت تقریبی،
شکل نوشتاری جلســات دفاع پایاننامه خواهد بود .در این نشریه ،ابتدا رزومه علمی طلبه
برگزیده معرفی میشود و سپس یکی از مقاالت موفق وی در تابلوي نشریه قرار میگیرد و
همزمان از دو تن از اساتید مدرسه درباره کیفیت مقاله وی یادداشتی تهیه میگردد .طالب
مدرسه نیز نظرات خود را در ستون ویژهای که در تابلو تعبیه شده ابراز میدارند.
برنامههای پژوهشــی مدرسه معمو ًال ابتدای هر تابستان اعالم میشود و طالب عزیز با
کلیاتی از طرحهای جدید آشنا میشوند .همچنین ،ابتدای هر تابستان ،لیستی از موضوعات
پیشــنهادی برای پژوهش به طالب ارائه میگردد .انشاء اهلل در شماره آتی نشریه مرآت،
گزارش مفصلی از فعالیتهای پژوهشی مدرسه ارائه خواهد شد.
در پایان الزم میدانم از زحمات و دلســوزیهای مســئولین جشنواره ،بهخصوص دبیر
محترم حجه االســام و المســلمین ســماوات قدردانی کنم؛ همچنین بابت دلسوزیها و
پیگیری برادر اندیشــمندم جناب آقای شــمس و همچنین زحمات بیدریغ برادر ارجمندم
جناب آقای ایرانشاهی تشکر ویژه دارم.
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معاون پژوهش حوزه عبدالعظیم حسنی

(ع)

پژوهش در کشور ما هنوز جایگاه اساسی خود را پیدا نکرده است .در دنیای غرب ،درباره
«تبلیغات» ،جمله معروفی وجود دارد که گفته میشود :تبلیغات هزینه نیست ،بلکه سرمایه
گذاری است .میتوان نسبت بین آموزش و پژوهش را نیز چنین بیان کرد که داخل کردن
مقوله پژوهش در آموزش ،هر چند به ظاهر ،تنگ کردن جای آموزش اســت ،اما در اصل،
کیفیت آموزش را افزایش میدهد و آن را تعمیق میکند.
ورود پژوهش در حوزههای علمیه به دو شکل میتواند انجام شود :اول اینکه وقت خاص
و نمره خاصی برای پژوهش در نظر گرفته شــود و بدین ترتیب طالب ملزم به ســر و کار
داشــتن با پژوهش باشــند .این حداقل کار ممکن درباره نهادینه کردن پژوهش در حوزه
میباشــد؛ دوم اینکه پژوهش ،داخل در امر آموزش شود و به جای این که حجم باالیی از
مطالب به طور حفظی و طوطیوار خوانده شود ،حجم کمتری با طمأنینه و رویکرد پژوهشی
خوانده شود و طلبه با مراجعه به کتب مختلف ،جواب مسأله را به دست آورد و مقاله کوچکی
نیز تولید کند.
البته برای رسیدن به دو مورد مذکور ،باید ابتدا زیر ساختهای نهادینه کردن پژوهش در
بین اساتید ،مهیا شود .به اعتقاد بنده ،اگر در بین اساتید حوزههای علمیه ،جو پژوهشی حاکم
نباشد ،این فضا در میان طالب به سختی سریان خواهد یافت .حوزه علمیه اگر به جای این
که هزار طلبه پژوهشگر تربیت کند ،چند استاد پژوهشمحور تربیت کند ،بهرهوری کار خود
را باال برده اســت؛ زیرا این چند اســتاد به نحو بالینی میتوانند هزار طلبه پژوهشگر تربیت
کنند .تجربه ما در چند ســال فعالیت در امور پژوهشــی نشان میدهد طالبی که رتبههای
برتر جشــنواره عالمه حلی(ره) را کســب کردهاند ،تحت تأثیر اساتیدی بودهاند که در القاء
روحیه پژوهشی بهتر عمل کردهاند.
جای بسی تأسف است که حوزه علمیه با وجود عمق علمی بسیار زیاد نسبت به دانشگاه،
ازتولیدات پژوهشــی بســیار کمتری برخوردار اســت .برای رســیدن به این مهم ،باید در
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رتبهبندی اســاتید حوزه ،تولیدات پژوهشــی آنها حتم ًا لحاظ شود .حتی میتوان بسیاری
از مزایای اعطایی به اساتید و طالب را بر اساس میزان و کیفیت پژوهشی آنها قرار داد.
آموزش پژوهشمحور ،توصیه میشــود مث ً
ال در درسی مانند لمعه ،یکی از ابواب
در بحث
ِ
این کتاب به طور پژوهش محور تدریس شــود .نحوه اجرا به نظر بنده این گونه اســت که
یک یا چند مسأله پژوهشی در آن باب مطرح شود و طالب به صورت گروهی با مراجعه به
کتب فقهی و زیر نظر استاد ،به حل آن مسأله بپردازند و در آخر کار ،هر گروه یک مقاله از
یافتههای خود ارائه دهد.
در بحث آموزش مقاله نویسی طالب پیشنهاد میشود از پایه اول ،طالب ،درگیر نوشتن
تحقیقات کالسی شوند .در ابتدای کار میتوان در حد یک جلسه دو ساعته کلیاتی از روش
تحقیق به آنها آموزش داده شــود و ســپس موضوعاتی از دروس خود انتخاب کنند و در
قالبهای ارائه شــده توســط معاونت پژوهش تحقیقی ارائه دهند .پس از آن ،اساتید و یا
معاون پژوهش به صورت چهره به چهره و مستقیم ،اشکاالت کار طلبه را به او گوشزد کنند
و او به رفع آنها بپردازند .به نظر میرســد بهترین راه آموزش پژوهش ،عالوه بر آموزش
کالســی ،آموزش بالینی و در حین کار میباشد .در سالهای بعد ،طالب میتوانند سطوح
باالتری از مقالهنویسی را فرا گیرند و مقاالت سطح باالتری تولید کنند.
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در يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين علی قنبریان
معاون پژوهش مدرسه علميه شيخ عبد الحسين

هنگامی که در ترم ا ّول سال تحصیلی 94-93در دانشگاه علمی کاربردی واحد ( 34مشکوۀ
دانش) 12 ،واحد درســی «انسان در اسالم» و «تفسیر موضوعی قرآن» تدریس میکردم ،از
دانشــجویان خواســتم تا در زمینه قرآنی ،تحقیقاتی را درمورد «یاد خدا» و کلید واژه «ذکر»
انجام دهند و برای ایجاد انگیزه ،وعده دادم که برای تحقیقات آن ها  6نمره در پایان ترم در
نظر خواهم گرفت؛ بگذرم از اینکه برخی از دانشجویان از مقاالت و مطالبی که در سایتها و
وبالگها منتشر شده بود استفاده کرده بودند ،نتیجه باورکردنی نبود؛ اين دانشجویان که عمدت ًا
هم متأ ّهل و شاغل بودند ،تا پایان ترم ،تعداد  92مقاله به بنده ارسال کردند و انصاف ًا برخی از
مقاالت بسیار عمیق بود و معلوم بود که زحمت کشیده بودند .این در حالی بود که بنده فقط
هفتهای یک جلســه با آنها کالس داشتم ،آن هم کالسی آموزشی و نه پژوهشی؛ اینجا بود
که من معجزه نمره و پیوند آموزش و پژوهش از طریق اختصاص نمره به پژوهش را دریافتم.
در حدیثی وارد شــده اســت که« :العل م صيد و الكتابة قيد ،قيدوا قيدوا رحمكم اهلل تعالى
علومكم بالكتابة»( .علم صید و شکار است و نوشتن و کتابت قید است؛ علوم خود را -رحمت
اهمیت کتابت و تحقیق و
خداوند بر شما باد -با نگارش ،به قید و بند در آورید) .این حدیثّ ،
پژوهش را نشان میدهد.
مقــام ّ
اهمیت پژوهش و پیوند آموزش و پژوهش
معظم رهبری «م ّد ظلّه العالی» در زمینه ّ
می فرمایند« :از جمله ،مســأل ه تغيير بناى آموزش بر مبناى پژوهش -كه گفته شــد -حرف
درستى است[ ]...منتها شما مىدانيد كه اينطور كارهاى بنيانى ،زمان مىطلبد .بههرحال فكر،
فكر ً
كامل درستى است و بايد دنبال كرد».
علمیه و دانشگاههای کشور به
تجربیات تبلیغی و همچنین
تجربیات تدریس در حوزههای ّ
ّ
ّ
بنده ثابت کرده که نبض طلبه و دانشــجو نمره است ،همان طوری که نبض سربازان وظیفه
مرخّ صی اســت .بنده بارها در دانشگاهها این تجربه را داشتهام که هر زمانی از دانشجویان در
زمینه موضوعی از موضوعات درســی تحقیق میخواســتم و برای تحقیقاتشان هم نمرهای
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برای پایان ترم لحاظ میکردم ،دانشــجویان با شور و اشتیاق فراوانی مقاالتی را برایم ارسال
میکردند .الب ّته برای اینکه تحقیقاتشــان پربارتر گردد ،مجبور میشدم که  10الی  15دقیقه
از ابتــدای کالس را در مورد تحقیق و فواید آن و روشهای گوناگون تحقیق و اســتفاده از
نرمافزارها و اینترنت اختصاص دهم و از طرفی به آنها هشــدار دهم که اخالق پژوهشی را
رعایت کنند .علیرغم تأکید بنده بر رعایت اخالق پژوهش ،اتّفاق ًا گاهی دیده میشد که دو نفر،
مقاله مشابهی را ارائه میکردند که نشان میداد هر دونفر یک مقاله را از فضای اینترنت کپی
موفقیت
علمیه ،میان آموزش و پژوهش پیوند زنیم ،به
ّ
کردهاند! اگر مــا بتوانیم در حوزههای ّ
بزرگی خواهیم رســید .به عنوان نمونه ،میتوان بخشی از نمره قبولی در هر درس حوزوی را
بــه ارائه یک کار تحقیقی و نگارش مقالــه اختصاص داد؛ در این صورت ،هر کدام از طالب،
در انتهای هر ســال تحصیلی ،چند کار تحقیقی و مقاله مینویسند .این امر میتواند در رشد
توانمندیهای پژوهشــی طالب ،بسیار مؤثر باشد .متأســفانه برخی مواقع دیده میشود که
طلبــهای که پایه  10را تمــام کرده و به راحتی از عهده امتحانات برآمده ،از آنجا که در طول
این  10سال دست به قلم نشده ،نمیتواند از عهده نگارش پایاننامه برآید و در برخی موارد،
نگارش پایاننامه را نیمهکاره رها کرده است.
منابع و مآخذ

 .1احمدى ميانجى ،على1419 ،ق« ،مكاتيب الرسول» ،قم ،نشر :دار الحديث ،چ اول.
 .2سايت مقام معظن رهبري (مدظله العالي).
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مسئول پژوهش مدرسه علميه امام حسن مجتبي(ع) لواسان

با توجه به اینکه در سالهای اخیر ،مسئولین پژوهش حوزهها ،خصوص ًا حوزه تهران ،عنایت
ویژهای به پژوهش کردهاند ،الزم اســت آسیبشناســی الزم در مباحث مربوط به پژوهش
صورت گیرد .یکی از مباحثی که شــاید در میان حوزهها از دیگر مباحث مربوط به پژوهش،
کمتر به آن اهتمام شــده ،توجه به آموزش صحیح و پژوهش محور ،بهعنوان مقدمه پژوهش
است .منشأ برخی از ایراداتی که ممکن است به بسیاری از طالب در اصل نوشتن مقاله گرفته
شود ،نوع آموزشی است که حوزهها به طالب ارائه میدهند .در اینجا این سؤال جدی مطرح
است که چرا بسیاری از طالب تمایلی به انجام تحقیقات علمی ندارند؟ شاید یکی از مهمترین
عوامل آن ،همین کیفیت و نوع آموزش غیر صحیح در بسیاری از حوزههای علمیه است.
البته شــایان ذکر است که پژوهش وآموزش ،با یکدیگر رابطهای دو سویه دارند؛ یعنی هر
آموزش پژوهش محور و متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی ،اهمیت داده شود و
مقدار که به
ِ
راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح آن اجرا شود ،ا ّما به نفس پژوهش ،کمتر توجه شود ،باز
هم در طول زمان ،این آموزش ،سیر نزولی خواهد داشت و طراوت و دقت علمی در محیطهای
آموزشی رو به کاستی خواهد رفت.
باید روحیه پرسشــگری را در طالب نهادینه کرد .باید به آنها آموخت در هر مسالهای که
ذهنشــان را درگیر میکند ،سؤال کنند .و البته به مرور زمان ،خوب سؤال کردن را به آنها
آموخت .در مرحله بعد باید آموخت حتی در مســائلی که دغدغهای در ذهنشان ایجاد نکرده،
تأمل کنند و به لوازم آن بیندیشند تا استفهام و پرسش ،بهعنوان مرحله ا ّول پژوهش برایشان
ایجاد شــود .زمانی که در ذهن و نهاد طلبه ،پرسشــگری نهادینه شد ،عم ً
ال مسألهسازی هم
اتفاق میافتد .در مراحل باالتر ،باید آموزش داد که چگونه ســؤاالت خود را به مسأله تبدیل
کنند .اگر بر این روش اصرار بورزیم ،قطع ًا فوائد فراوانی بر آن مترتب است.
امید است با طی این فرایند و برگزاری چنین کارگاههایی ،سطح علمی و پژوهشی طالب،
ارتقا یافته و عرصه دانش پژوهی و اثرگذاری علمی برای حوزهها بیش از پیش فراهم گردد.
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در يادداشتي از دکتر هادي وکيلي
عضو گروه علمي جشنواره

جشنواره عالمه حلی(ره) در سال  ،93-94درسهای بسیاری برای آموختن دارد .تنوع چشمگیر
آثار ،هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ،نشان از اقبال قابل توجه و گسترده طالب به سوی
ثبت مطالعات و پژوهشهای خویش در قالب کتاب ،پایاننامه و مقاله دارد؛ گرچه همین تنوع ،در
دل خود ،بیانگر تفاوت دیدگاهها و سطح کیفی پژوهشها به لحاظ محتوایی نیز میباشد؛ اما آنچه
در خالل بررسیها و ارزیابیهای این آثار به دست میآید ،لزوم توجه به پرورش استعدادها و هدایت
کیفی طالب به سوی پژوهشهایی قویتر و موثرتر است .ناگفته نماند که میتوان این آثار را در
سه سطح ترویجی ،تقلیدی و تحقیقی ،دستهبندی نمود .در سطح ا ّول ،با آثاری روبرو هستیم که
تنها به طرح ناقص و ناپخته موضوعی میپردازند و بی آنکه بر ادبیات مربوط به موضوع پژوهش،
تسلطی داشته باشند؛ متأسفانه حجم قابل توجهی از آثار جشنواره از این نوع هستند .در سطح دوم،
شــاهد آثاری هستیم که در مقایسه با دسته ا ّول ،از ادبیات قویتری برخوردارند و به طور نسبی،
استانداردهای پژوهش را رعایت میکنند ،ا ّما به لحاظ ابداع ذهنی و ابتکار عمل پژوهشی ،صرف ًا
تقلیدی از نوشتههای مشابه هستند .در آثار جشنواره از این نوع دوم نیز کم به چشم نمیآید .در
سطح سوم ا ّما نمونههایی اندک از آن به چشم میخورد ،نویسنده با نوآوری قلم میزند و بر ادبیات
بحث تسلط دارد و سخنی شنیدنی اندر میان میآورد.
این آثار البته در پایبندی به شیوههای تحقیق علمی ،از سطح یکسانی برخوردار نبودند؛ این امر به
خصوص ناشی از کاستیهایی است که حوزهها در تعلیم روشهای روزآمد تحقیق ،آن هم در علوم
انسانی با آنها درگیر هستند .البته مشکل روش تحقیق ،تنها با برگزاری کالسهایی در جهت
آموزش روشهای تحقیق حل نمیشود؛ بلکه طالب باید دست به قلم برند و مرتب بنگارند و این
نگاشتهها در محک آزمون استادان روش تحقیق ،حک و اصالح و بازنویسی شود.
در بین آثار عرضه شده ،از حیث توجه به نیازهای روز جامعه علمی ایران نیز با اختالف سلیقه
نویســندگان مواجه هســتیم .برخی از این آثار به خوبی با نیازها و مسائل علمی جامعه ،سروکار
داشتهاند و برخی نیز با طرح مباحث ناب انتزاعی و البته به احتمال بسیار زیاد ،آرشیونشین ،فارغ از
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دغدغههای مربوط به بایستههای تحقیق ،به طرح موضوع پرداخته بودند.
شاید به همین دلیل ،تخصصی کردن موضوعات جشنواره و تشکیل کارگروههای تخصصی به
منظور هدایت اندیشهها و محصوالت پژوهشی به تناسب نیاز و عالقه ،از ضرورتهای این جشنواره
و حیات علمی-پژوهشی حوزهها باشد .آفتی که استاد شهید مطهری در حوزهها میدید همین بود
که «دانشگاه امام صادق(ع) به دانشکده فقه و اصول مبدل شده است» و در نتیجه ،این دانشکده،
نوعی انحصارگرایی علمی و تمرکزافزایی در گرایشهای موجود در حوزهها را در پی داشته است که
نتیجه آن ،خود به خود ،برخورداری حوزهها از پژوهشهایی خاص با تنوعی کم و انعطاف پژوهشی
کمتر شده است .ضمن اینکه با تخصصی شدن موضوعات جشنواره ،هم کار داوری و ارزیابی آثار
دقیقتر میشود و هم دستهبندی محورها و موضوعات مورد عالقه طالب ،سهلتر میگردد و در
نتیجه ،مقایسه آنها با فهرست نیازها و ضروتهای پژوهشی جامعه ،راحتتر خواهد شد.
روشن است که راه امکانپذیری رقابت جشنواره عالمه حلی(ره) با دیگر جشنوارههای مشابه
در این اســت که او ًال حوزهها در کنار درس و بحث ،به شــکلی جدی و با بهرهگیری از استادان
آموزش پژوهش به طالب بپردازد؛ ثانی ًا به کشــف استعدادهای نهفته در بین طالب و
فن به امر
ِ
شکوفاسازی آنها مبادرت ورزند و ثالث ًا امکان نشر محصول فکری آنان را در قالبهای علمی رایج
به خصوص مجالت علمی ،فراهم آورند .در عین حال ،مطالعه در مورد دیگر جشنوارهها و استفاده
از تجربیات و توجه به نقاط قوت و ضعف آنها بتواند خط مشی روشنتری را برای جشنواره عالمه
حلی(ره) رقم بزند.
از طالب انتظار میرود که با روشــن ســاختن مسیر پیشرفت علمی و تعیین خط مشیهای
پژوهشــی و به خصوص تعیین تخصصهای حوزوی خود و حرکت در مســیرهای تعیین شده
بتوانند در هریک از حوزههای تخصصی خویش و البته مطابق با نیازهای علمی کشــور به نحو
عام و حوزههای علمی به نحو خاص ،انتظارات ناگفته و نانوشــته از خود را پاسخ گویند .در این
بین ،مســئوالن و مدیران علمی و پژوهشی حوزهها ضمن اختصاص دادن بخشی قابل توجه از
هدایتها و ارشادات علمی طالب به امور پژوهشی ،حلقه مفقوده تولید به مصرف علمی را بیابند.
قرنهاست که حوزههای علمیه از حضور دو راهبرد کالن یعنی «تحصیل» و «تدریس» به عنوان
خط مشیهای اصلی تعلیم و تربیت حوزوی به خوبی بهره میبرند اما فقدان راهبرد «پژوهش» به
عنوان جزء مکمل دو بخش دیگر ،حوزه ها را وابسته به غیر خود یا فاقد کارایی الزم در پژوهش،
ساخته است.
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یک سؤال اساسی این است که تفاوت بنیادین میان پژوهشگران بزرگ و ما ،که به طور معمول
علمی عمیقی نمیشویم در چیست؟ به نظر میرسد که فراگرفتن
موفق به انجام پژوهشهای
ِ
روش یا روشهای نگارش یافتههای تحقیق ،نمیتواند کمکی جدی به ما کند و در عوض ،گاه
موجب خلل است .آنچه مســلّم است این است که تفاوت اساسی میان ما و محققان بزرگ ،در
نو ِع زیست ما است؛ آنچه اهمیت دارد ،زیستن عالمانه و محققانه است .اینگونه نیست که تنها،
اطالعات یک محقق و یا روش نگارشی باشد که از او یک محقق ساخته است؛
روش گردآوری
ِ
پژوهشی یک محقق ،برآیند و نمود
بلکه ذهن و سراســر شئون حیات او عالمانه است .کارهای
ِ
خو ِد او است .همه محققین و اندیشمندان ،آگاهانه و یا نا آگاهانه در شرایط خاصی قرار داشتهاند؛
باید ماهیت آن شــرایط و میزان تأثیر آن را برای خود کشــف و شبيهسازی کنیم؛ ما باید خود را
تربیت کرده و به آنچه حيات ما را بدل به حياتي عالمانه مي کند ،اقدام کنيم .به طور بسیار خالصه،
مجموعه بهکارگیری این راهکارها ،میتواند برای ما نوعی تربیت علمی رقم بزند:
 .1یک محقق ،بیش از آنکه از دانستههای خود خشنود باشد ،از نادانستههای خود ،رنج میبرد؛
 .2یک محقق ،حتم ًا اهل مطالعه است .مطالعه ،مهمترین عنصر آگاهی بخشی و زمینه تفکر
است؛
 .3یک محقق ،همواره میان شبکه دانستههای خود ،دست به تحلیل و آزمون میزند و سازگاهی
آنها با یکدیگر را مورد سنجش قرار میدهد؛
 .4یک محقق همواره سعی میکند که ناسازگاری میان دو یا چند یافته و گزاره را به یک سؤال
واضح تبدیل کند؛ یافتن و تولید یک سؤال جدی ،میتواند شروع یک پژوهش عالمانه باشد؛
 .5یک محقق ،همواره میان آنچه هست و آنچه باید باشد ،تفاوت قائل است؛ گاهی آنچه در
ذهن ما است با آنچه واقعیت دارد ،بسیار دور و متفاوت است؛
 .6یک محقق ،همواره شوق به یادگیری و دانستن دارد؛
 .7یک محقق ،هیچگاه یک پرونده علمی را تمام و بسته شده قلمداد نميکند.
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توجه بــه موجی که اکنون در
جریانشناســی پژوهش در حوزه علمیه اســتان تهران با ّ
مدارس علمیه ،شــاهد آن هستیم ،چندان دشــوار به نظر نمیرسد .دیرزمانی پیش از این،
فرآیند پژوهش و اصول روش تحقیق ،در میان اســاتید و طــاب ،معمو ًال آنچنان ج ّدی
طی
گرفته نمیشد .بیتردید آنچه را که میبینیم ،محصول گامهای بلند و دقیقی است که ّ
ســالیان اخیر ،معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران برداشته است؛ حضور مو ّف ِق دو جشنواره
بزرگ در عرض یکدیگر (جشنواره پژوهشی عالمه شعرانی و جشنواره استانی عالمه حلی)،
تالشهای بیوقفه دبیرخانه منشــورات و اعزام پیوسته اســاتید روش تحقیق به مدارس
علمیه ،هر کدام بهتنهایی ،به شــکوفایی ّ
تفکر پژوهش و نهادینه شدن آن در ضمیر حوزه
میانجامد .با این حال به نظر میرسد ما در این روند ،از یک نکته اساسی غفلت ورزیدهایم
که من به کوتاهی ،بدان اشاره میکنم.
نگاه ما به پژوهش همچنان نگاه آلی و ابزاری است؛ در حالی که در این محور ،پژوهش
نیز خود موضوعیت دارد .گاه شــاهد آن هســتیم که روش تحقیق را به لحاظ آلی بودن ،با
دانشی چون منطق ،همسو میدانند .این همجهتپنداری هرچند در بدو امر ،درست به نظر
میرسد ،اما بعید نیست که آسیبهایی را هم در پی داشته باشد (البته اگر قرار باشد منطق
را صرف ًا دانشــی ابزاری بدانیم ،بر این منظومه علمی جفا کردهایم) .شاید جدا از این تشبیه
ّ
شــکی نیست ،از وجهی دیگر بتوان روش تحقیق را با زبانشناسی
صحت آن ،هیچ
که در ّ
مقایســه کرد .اکنون در مطالعات نوین ،زبانشناسی خود از هو ّیتی مستقل برخوردار است و
این رویکرد ،نتایج و فواید بیشــماری را نیز در پی دارد .بحث در این زمینه ،مجالی دیگر
یاری خداوندگار الیزال ،در آینده پیرامون آن سخن خواهم گفت.
میطلبد و من به ِ
تمامی متص ّدیان
در پایان به رســم قدرشناسی و تواضع ،مراتب سپاس و ادب خود را به
ِ
امر (علمی و اجرایی) در جشــنواره عالمه حلی ابراز میدارم و امید آن دارم که حاصل آن،
جز پیشرفت علمی در کشور عزیزمان ،ایران اسالمی نباشد.
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همواره توصیف انسان با قید «جستجوگر» قرین و همراه بوده است .آدمی وقتی حقیقتی را
فراچنگ میآورد ،آرامش مییابد .از این روست که پژوهش و پژوهشگری در طول تاریخ بشر
اســتمرار یافته است .انسانها بدون آن که از پژوهش خود سودی حاصل کنند آن را مح َّقق
میســاختند .وقتی آدمی در برابر ســؤالی قرار میگیرد که حتی دانستن آن به لحاظ مادی با
ندانســتن آن مساوی اســت ،چنین جوابی میتواند او را آرام کند؛ که انسان همواره جویای
شنیدن و یافتن است.
پژوهش نقشــی بنیادین و اساســی در حوز ه علوم و فنون مختلــف دارد که ثمره آن بی
شــباهت به کارکرد جهانبینی در یک مکتب نیست .جهانبینی جنبههای نظری و اعتقادی
و نوع نگرش و اندیشه ،حوزه هستها و نیستهای مکتب را تشکیل میدهد و در این راستا
هدفهایی که یک مکتب عرضه داشته و به تعقیب آنها دعوت میکند و باید و نبایدهایی که
انشاء میکند و مسئولیتهایی که به وجود میآورد ،همه به منزله نتایج الزم و ضروری همان
جهانبینی است که عرضه داشته است.
بــه همین ترتیب ،تألیف و ترویج آثار پژوهشــی در حوزههای گوناگون علوم انســانی و
اســامی ،به خصوص عرصههایی که مورد نیاز و سؤال بشر امروز است ،با توسعهای که در
افق و چشم انداز علوم و معارف ایجاد میکند ،میتواند نوع نگرش و اندیشه و در پی آن نوع
عملکرد او را شکل تازهای بخشد.
پژوهش به معنایی که گفته شــد بــه هیچ وجه حیطه خاصی را نمیشناســد ،بلکه تمام
سئواالت بشر را شامل میشود .از این روست که آدمیان در هر حادثهای پژوهش را سرلوحه
کار خود قرار دادهاند .این پژوهش از زمان خلقت آدم تا به امروز وجود داشــته اســت ،اما در
برهههای خاصی از زمان ،پژوهش معانی و مبادی مختلفی یافته است؛
با گذشت زمان و تغییر ساختار زندگی انسان ،تفاوت آثار پژوهشی نیز از حیث کمی و کیفی با
نمونههای متقدم ضروری مینماید و برخورداری نتایج فعالیتهای پژوهشی از زبانی به روزتر و
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بالتبع اجتهادی عمیقتر ،میتواند جامعه نوین انسانی را در کشف مراد دین یاری کند .شناخت و
رفع نیازهای روزآمد بشری و رسیدن به حقایق واقعی جهانی که در آن زندگی میکنیم ما را به
سوی توسل به تحقیقاتی از جنس جامعه مدرن وا میدارد.
در این میان ،نقش بی بدیل حوزههای علمیه و طالب نسبت کشف و شرح آموزههای حیات
بخش دینی ،برجســتهتر از قبل رخ مینماید .مدارس علمیه دینی ،با تلفیق روشهای نوین،
همچون برپایی جشنوارهها و مســابقات علمی ،جهت رشد بهرهوری از اصول ثابت و پرثمر
علمی حوزه ،دستاوردهای قابل توجهی را در دهههای اخیر کسب نمودهاند.
ارزیابی آثار ادوار گذشــته و بیالن فعالیت جشنواره عالمه حلی -به عنوان نمونهای در حال
رشــد از این روش موفق  -نشان میدهد که اتفاقات فرخنده پژوهشی طالب از این دست ،با
تکیه بر کارکرد تاثیر گذار خود در ایجاد فضای رقابتی علمی ،توانسته است طالب جوان را به
ســمت تحقیق و پژوهش سوق دهد .همچنین با ترسیم چشم انداز تحصیلی طالب در قالب
فعالیتهای تحقیقی-پژوهشی ،زمینه را برای تغییر دیدگاه طالب و دست اندرکاران آموزشی از
آموزش غیرمنعطف به فراگیری علوم با رویکرد محققانه و پژوهش محور ،فراهم آورده است.
البته پرواضح است که نیل به این مقام ،انتهای مسیر خطیر توسعه و ترویج معارف وحیانی نیست.
با توجه به حجم عظیم ســؤاالت انسان متجدد در عرصههای گوناگون آموزهها و معارف دینی،
شایسته است اهداف آموزشی-پژوهشی حوزههای علوم دینی نیز به صورت روز افزون ارتقا یابد.
بر این اساس به نظر میرسد بهرهگیری از راهکارهایی جهت:
رشــد ســطح آموزش فنون پژوهش؛ شناسایی طالب مستعد و ســرمایهگذاری بلندمدت
بــرای این عده جهت تربیت نیروی متخصص و محقق حرفه ای؛ جهت دهی موضوعات و
مسائل تحقیقات طالب به سمت تطبیق اندیشههای بنیادین ،مصداق کاوی ،مفهوم پژوهی،
شبههشناسی ،روششناسی؛ ایجاد فضای گفتگومحور علمی و برگزاری جلسات و کارگاههای
نقد علمی؛ تشــویق طالب برای ورود به مباحث علمی و موضوعات کمتر پرداخته شده و،...
میتواند در راه افزایش ضریب موفقیت دانش پژوهان حوزه علوم دینی تأثیرگذار باشد.
امید اســت که با عنایات خداوند متعال و تالش محققانه طالب جوان و همدلی دلسوزان
عرصه پژوهش طالب ،بتوان از این رهگذر به ایجاد زمینههای فراوان برای کشــف و ظهور
معارف و حقایق نوین در میراث مکتوب و ماندگار اســامی ،کتاب خدا و روایات اهل بیت(ع)
نائل شد.
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جشنوارههای علمی ،زمینه رشد کمی و کیفی فعالیتهای علمی را فراهم میآورند .بر همین
اســاس ،سطح آثار ارسالی به دبیرخانههای جشــنوارههای علمی ،نیز به مرور ارتقاء مییابد.
هماکنون و در مجموع ،کمیت و کیفیت آثار ارســالی به پنجمین جشــنواره اســتانی عالمه
حلی(ره) استان تهران ،در حدی متوسط قرار دارد .آثار تولید شده در مدارس علمیه استان ،از
حیث تنوع در بهکارگیری روشهای مختلف ،ضعیف است؛ البته این ضعف در روش ،مختص
به حوزههای علمیه نیست و به نحوی عمومی ،گریبان جامعه علمی ما را گرفته است .میزان
توجه به موضوعات کاربردی و مسئله محور نیز از نگاه بنده ،در حد متوسطی قرار دارد.
هماکنون ،آثار طالب در سطوح مختلف تحصیلی ،با هر نوع گرایشی و در هر شکلی ،اعم
از کتاب ،مقاله و پایاننامه ،در یک مجموعه واحد و به طور کلی ،با یک نگاه مورد ارزیابی قرار
میگیرند .این مسئله باعث بروز مشکالت و نابسامانیهایی در خروجی جشنواره شده است .از
این روی ،تخصصی و تفکیک شدن آثار ارسالی به دبیرخانه و همچنین تخصصی شدن همه
فرآیندهای ارزیابی ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر اســت؛ تخصصی شدن آثار و فرآیندهای
ارزیابی ،میتواند اطالعات مطمئنتر و صحیحتری از روند کیفی آثار جشنواره به دست دهد.
گرچه اکنون جشــنواره عالمه حلی(ره) ،تنها در سطح مدارس علمیه استان ،و به طور غیر
مستقیم ،در سطح حوزههای علمیه کشور برگزار میشود ،ولی شأن آن نباید چیزی پایینتر از
جشنوارههای ملی در نظر آورده شود .ملی شدن جشنواره عالمه حلی باید توسط مسئولین و
سیاســتگذاران معاونت پژوهش کشور و جشنواره عالمه حلی(ره) ،به یکی از اهداف معاونت
پژوهش حوزه علمیه بدل شود و برای تحقق آن ،برنامهریزی و تالش نمود.
امروز بدنه حوزه نیازمند حضور عواملی است که بتوان از طریق آنها انگیزه پژوهش را در
دل و جان مدیران ،اساتید و طالب مدارس علمیه نشاند .در این مسیر ،وظیفه معاونت پژوهش
استان ،بســی سنگین و خطیر است .ایجاد فرآیندهایی که در آن ،طالب مستعد ،شناسایی و
حمایت گردند ،یکی از مهمترین وظایف معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران است.
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امروزه تحقیق و پژوهش در همه عرصههای زندگی بشــر ،رنگ دیگری یافته و افقهای
جدیدی را گشوده است .شاید سنت شفاهی گذشته که به راحتی برای جمع کثیری از مستعمان
اقناع آور بود ،دیگر امروز کاربرد کمتری داشته باشد؛ این در حالی است که با رشد فزاینده همه
علوم در عرصههای مختلف و طرح سئواالت جدی در همه حوزههای معرفتی و شناختی ،دیگر
برای سادهترین سخن نیز به ارائه استداللی و مستن د و محکم نياز است .همان سنت شفاهی
گذشته که عقبهای مستحکم و عمیق و ریشه در مجاهدتهای عالمانه دارد ،می بایست اکنون
خود را با روشهای نوین پژوهش همراه کند تا با بهره جستن از ابزارها و رویکردهای جدید
علمی و روشــی ،خود را برای نیازهای عصر نوین آماده سازد؛ و این مهم در سیره عملی ائمه
معصومین علیهم السالم به خوبی مشهود بوده است.
در خصوص ميزان توجه طالب به موضوعات کاربردي روز باید این نکته را افزود که متأسفانه
برخی از مقاالت و پایان نامههای ارسالی تا حد زیادی مبتنی بر گردآوری اطالعات کتابخانهای
و فارغ از مسائل جامعه و رفع مشکالت آن بود .لذا ضمن توجه به کاربردی بودن موضوعات،
ی گردد.
توصیه میشود جشنواره برای گشایش افقهای نو و پرهیز از کلیگویی ،تخصص 
اگر فعالیتهای علمی طالب بر اساس مسئله و مبتنی بر مشکالت واقعی باشد ،آنچه که
مینگارند دیگر صرف گردآوری آثار گذشتگان و یا نگارشی نو از آنچه که پیشتر بوده با قلمی
متفاوت نخواهد بود؛ بلکه خوانشی نو و تحلیلی جدید است که به حل مسئله و یا مشکلی از
جامعه میپردازد؛ مسئولین جشنواره باید همواره بکوشند تا مسائل جدید را شناسایی و با ایجاد
زمینههای مناسب ،آنها را به بخشی از دغدغههای اصلی طالب بدل سازند.
جشنواره عالمه حلی (ره) محمل بروز و شناسایی استعدادهای نهفتهای است که میتواند آینده
پر رونق پژوهشــی را فراهم آورده و جنبشی نرمافزاری در حوزه علوم انسانی اسالمی به وجود
آورد .وقع نهادن به این همتهای به ظاهر کوچک و البته بسیار پر اهمیت و سرنوشتساز ،همت
و اندیشه بلندی را میطلبد که دست اندرکاران این حوزه باید بدان بیش از پیش عنایت کنند.
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جشــنواره عالمه حلی(ره) فرصت ویژهای در اختیار فضال و طالب حوزه علمیه نهاده است و
خدمات علمی-فرهنگی قابل توجهی را به مجموعه حوزه ارائه داده است؛ با صرف نظر از بیان نقاط
قوت و جهت اختصار در کالم ،در ضمن ارزیابی مختصر از مجموعه آثار علمی طالب ،به مباحثی
اشاره میکنم که بتواند در روند پیشرفت علمی جشنواره مؤثر باشد.
الف  -ساختار تحقیق ،ابتداییترین و در عین حال اساسیترین عنصر تدوین اثر میباشد .برخی
از آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره ،اعم از مقاله ،تحقیق پایانی و پایان نامه ،در نوع پرداختن به
بیان مسئله و روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل و ساختار و سر فصلها ،دارای ضعف و مشکل
بودند .البته عموم پایان نامهها و تحقیقهایی که در آن از اســاتید راهنما بهره برده بودند ،دارای
ساختار و روش تحقیقی مناسبی بودند .از این رو ،مقاالت ارسالی از ضعف روشی بیشتری برخوردار
بودند .البته مقاالت متعددی نیز به دبیرخانه ارسال شد که هم از لحاظ ساختار شکلی و هم محتوا،
از اعتبار باالیی برخوردار بود.
ب  -مستند سازی اطالعات تحقیق ،یکی دیگر از مهمترین ارکان تحقیق است .این مهم ،در
برخی آثار به درستی رعایت نشده بود؛ به نحوی که برخی از اطالعات ،به منابع خود به درستی
ارجاع داده نشده بود.
ج  -آنچه از برآیند ارزیابیهای انجام گرفته به دست میآید این است که یکی از کاستیهای
آثار ارسالی ،بی توجهی به نیازهای معرفتی جامعه و جهان اسالم است .برای برطرف نمودن این
کاستی ،طالب محترم باید به دنبال طرح موضوعات مورد نیاز در انتخاب عنوان مقاله و اثر خود
باشند .کاربردی بودن موضوعات مقاالت ارسالی ،مطلب مهمی است که به طور معمول ،بدان توجه
نشده است .همچنین گاهی موضوع اثر ،متناسب با سطح علمی طلبه نبوده است .به طور کلی اثار
ارسالی از حیث موضوعات کاربردی ،بسیار محدود و ضعیف ارائه شده بودند.
د  -تخصصی شدن موضوعات جشنواره نکته قابل توجه دیگری است که میتوان معایب و
محاسنی را برای آن مطرح کرد؛ عدم تناسب علمی برخی موضوعات با سطوح علمی طالب ،از
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آفات تخصصی نبودن سطوح جشنواره است.
هـ  -جشنواره نباید فقط به جمع آوری اثار و ارزیابی آنها اکتفا کند که این امر موجب رکود و
عدم پیشرفت پژوهشهای ارائه شده میشود .تقویت بنیه پژوهشی طالب و معاونین پژوهش و
نظاممند سازی فعالیتهای پژوهشی ،ضرورتی است که باید در کنار برگزاری جشنواره ،بدان همت
گمارد تا انشاءاهلل آینده روشنی را پیش رو داشته باشیم .به نظر حقیر ،مهمترین وظیفه و رسالت
این جشنواره ،باال بردن سطح طالب در زمینه پژوهش و ایجاد انگیزه و فضای رقابتی سالم است؛
نقص در هر یک از مراحل ،مانند عدم ارتقاء ســطح علمی و پژوهشی طالب و نظاممند نبودن
سطوح طالب در جشنواره و تخصصی نبودن موضوعات آثار و همچنین ضعف در ارزیابیها ،عدم
پیشرفت جدی جشنواره و جایگاه نامناسب آن را در پی خواهد داشت.
جشــنواره عالمه حلی با تجربهای که حاصل برگزاری هفت دوره کشوری و پنج دوه استانی
اســت ،در میان جشــنوارههای مختلف در حوزه علوم دینی ،از جایگاه خوب و قابل مالحظهای
برخوردار گشــته است ،هرچند فاصله آن تا جشنوارههای بینالمللی و ملی چشمگیر است که با
برنامهریزیهایی که انجام شده و در حال اجرا است ،جشنواره عالمه حلی(ره) بتواند از اعتبار کافی
در سطح ملی برخوردار گردد.
برگزاری نشســتهای علمی-تخصصی در حاشیه جشــنواره و پس از آن ،چاپ آثار برتر در
مجالت معتبر ،حضور مسئوالن و محققین برتر در مدارس علمیه استان ،تخصصی شدن ارزیابی
آثار و مدیریت زمان در نحوه اطالعرسانی و فراخوان مقاله و اخذ و ارزیابی آثار ،شناسایی نیروهای
علمی و پژوهشگر مدارس و تربیت و رشد آنها در عرصه پژوهش و همچنین ترویج و نشر آثار
علمی ایشان میتواند در بر گزاری هر چه بهتر جشنواره تأثیر مستقیم داشته باشد.
از طالب عزیز انتظار میرود ،در ابتدا میزان اهمیت پژوهش را دانسته و با داشتن انگیزه کافی و
مناسب در پی تحقیق در باب مسایل روز بوده تا بتوانند رسالت طلبگی خود را در پاسخگو بودن به
شبهات دینی به خوبی انجام دهند.
در پایان ،از تمامی دستاندرکاران پنجمین جشنواره استانی عالمه حلی(ره) استان تهران که
این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند ،تشکر و قدردانی میکنم .همچنین ،از همه عزیزانی که در
برپایی این جشنواره تالش کردند و محققان ،طالب اهل قلم ،اساتید و ارزیابان علمی و به خصوص
معاونت محترم پژوهش استان تهران و مجموعه کوشا وفعال ایشان ،کمال تشکر و قدردانی را دارم
و از خدای متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواستارم.
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يکي از ويژگيهاي مهمي که یک دانش پژوه موفق بايد از آن برخوردار باشــد خالقيت در
انديشــه است .خالفيت يکي از پديدههاي شگرف ذهن انسان ( )Special Abilitiesميباشد
که تقریب ًا ماهيت آن ناشناخته مانده است؛ اين امر ،نوعي توانايي خاص در ارائه طرحهاي جديد
ميباشد که برخي از افراد باهوش و استثنايي از آن برخوردار هستند .بايد دانست که خالقيت،
اساس ،نقطه آغازين و به اصطالحُ ،م َولّد نوآوري است .زيرا نوآوري در واقع تالش براي تبديل
ايدههاي خالق به محصول و فرآيند است.
توصيههايي براي يافتن حس خالقيت

 .1تنوع طلب باشــيد؛ يکي از موانع بر سر راه خالقيت شــخصي ما ،مسير عادت شدهاي
است که براي خود خلق ميکنيم .پس خود را از اين مسير بيرون بکشيد و راههاي جديدي را
بيازماييد .آثار پژوهشي بخوانيد و فقط به رشته تخصصي خود بسنده نکنيد.
 .2از خودتان بپرســيد«:چطور ميتوانم بيشتر و بهتر بیاموزم؟»؛ باید توجه داشته باشید که
ذهني مثبت ،رابطه مستقیمی دارد .اگر متقاعد شدهايد که فرصت کم است و
توانايي با برداشت ِ
باید مهارتهای خود را بهتر و بیشتر ارتقاء دهید ،اين دستورالعمل دو مرحلهای را انجام بدهيد:
الف -مشتاقانه پيشنهادها را بپذيريد .چون هر پبشنهاد یک فرصت است؛ ب -روي اين نکته
تمرکز کنيد که «چطور ميتوانم از فرصت ها بيشتر استفاده کنم؟» بعضي از اين جوابها ممکن
است شامل برنامهريزي بهتر ،انضباط بيشتر و يا مختصر و مفيدکردن فعاليتهاي روزمره ،يا ک ً
ال
حذف امور غير ضروري باشد.
 .3ايمان داشته باشيد که با توکل به خدا ميتوانيد موفق شويد؛ وقتي ايمان داشته باشيد که
ميتوانيد کاري را انجام دهيد ،ذهن شما خود بهخود ،راههاي انجام آن را مييابد .ايمان به راه
حل ،دست يابي به آن را آسان ميکند ،مخصوص ًا که طبق اعتقادات ما ،مؤمن همیشه حمایت
و توفیق الهی را نیز همراه دارد.
 .4افکار نو را پذيرا شــويد؛ اجازه ندهيد ســنتهاي دســت و پاگير ،ذهن شما را فلج کنند.
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جستجوگر باشيد و راههاي جديد را امتحان کنيد .در هر کاري که انجام ميدهيد پيشرو باشيد.
ســه راه براي مقابله با تفکر سنتي ميتوان پيشــنهاد کرد :الف -به نظرات افراد توجه کنيد و
فکرهاي جديد را پذيرا شــويد؛ و اساســ ًا با افکار منفي مانند «نتيجه نميدهد»« ،نميشود»،
«بيفايده است» مبارزه کنيد؛ ب -پيوسته در حال جستجو باشيد و خبرهاي جديد را پیگیری
و یافتههای نو را امتحان كنيد؛ ج -پيشرو باشيد ،نه دنباله رو؛ نگوييد«:چون قب ً
ال از اين روش
براي انجام کارها استفاده ميشد ،پس در اينجا هم بايد طبق همان شيوه عمل کنيم»؛ بلکه در
مقابل بگوييد«:چطور ميشود اين فعالیت را بهتر از آنچه که در گذشته انجام ميداديم ،انجام
دهيم؟»
 5ديد خود را گسترش دهيد؛ در اينجا دو راه براي دريافت محرکهاي ذهني توصيه ميشود:
الف -با صاحب نظران ارتباط داشته باشيد .سعی کنید حداقل با يک گروه علمی که روي مسائل
مورد عالقه شــما تأثير ميگذارند ،و با يک گروه که بيرون از حوزه عالقههاي مطالعاتی شما
فعاليت ميکنند ،مالقات و ارتباط مستمر داشته باشيد؛ ب -همه چيز را به پرسش بگيريد .هيچ
چيز بینیاز از نقد نيست .با آزادي کامل هر چيز و همه چيز را به طور مطلق به چالش بگيريد.
 .6ســؤال کردن و شنيدن را تمرين کنيد؛ انسانهاي بزرگ ،بیشتر ميشنوند و انسانهاي
کوچک ،بیشــتر حرف ميزنند .اين برنامه سه مرحلهاي را براي تقويت تفکر خالق ،از طريق
پرسيدن و شنيدن اجرا کنيد :الف -ديگران را تشويق به حرفزدن کنيد؛ ب -ديدگاههاي خود
را از طريق پرســشهايي که طرح ميکنيد ،محــک بزنيد .اجازه بدهيد که ديگران در اصالح
افکارتان به شما کمک کنند؛ ج -به چيزي که طرف مقابل ميگويد ،خوب گوش کنيد .گوش
کردن به معناي آن است که اجازه دهيد حرفهايي که زده ميشود ،در ذهنتان رخنه کند.
 .7از ايدههای خود برداشــت عملی داشــته باشید و آنها را شکوفا کنيد؛ براي اين امر ،سه
راهکار پيشنهاد ميگردد :الف  -نگذاريد افکار از ذهنتان فرار کنند .آنها را روي کاغذ بياوريد؛
ب -ايدههايتــان را مــرور کنيد .آنها را دائما در پروندهاي که در جريان اســت (مثل در یک
سررســید ســال) ،ثبت کنيد؛ ج -ايدههايتان را به کار ببريد و آبياري کنيد .آنها را رشد دهيد.
راجع به آنها فکر کنيد.
همواره بايد به خاطر داشــته باشــيم که صرف به خاطر سپردن این مطالب ،هيچ سودي را
عايدمان نميکند؛ بلکه باید به این توصیهها عمل کرد .خالقيت ن ه تنها نقش مؤثري در رشد
فردي دارد بلکه میتواند تأثیرات مهم جمعی نیز داشته باشد.
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زن را گفت« :آن ســپیدی در چشم تو از کی پدید آمد؟» گفت« :از آن زمان که محبت ما
در دل تو نقصان گرفت!» (بستانالعارفین)
 .1بر درســتی محبت ،صد شهود و دلیل بر زبان آوردهاند حال آنکه میتوان بر ناحقبودن
آن ،در ساحت پژوهش ،دو صدچندان افزود .فرآوردهی محبت بیحدوحصر ،تعصب است که
نابینایی و فقدان بینش علمی را به ارمغان میآورد .نکتهایی که امســال در عمده آثار ارسالی
به پنجمین دوره جشنواره عالمه حلی شاهد آن بودیم فقدان نگاهی بیطرفانه و منصفانه به
مســئله تحقیق بود و اغلب پژوهشگران محترم نتیجهی کار خود را از پیش ،روشن ساخته و
سازمان منطقی بحث را بنا بر سوگیری پیشینی خود بنیان نهاده بودند .آنچه که در این دوره
از نظر گذراندیم ،همه محبت بود و تعصب و نابینایی علمی ،و آنچه که کم دیدیم ،بینش بود
و قضاوت منصفانه و هر چیز را با عیار علم و منطق سنجیدن.
 .2داوری و ارزشگذاری پیشینی و ناآزموده در ساحت دین ،محقق را به متکلم و هواخواهی
یکجانبهنگر مبدل ساخته و او را از سیر و سلوک عقالنی در مسئله مورد نظر خود بازداشته و
به ساحت مطالعات االهیاتی ( )Theologicalسوق میدهد .فرانسیس بیکن به درستی بر این
وسطایی علم ،دیگر نمیتواند دریچ ه ناگشودهای را
امر صحه گذاشت که منطق سنتی و قرون
ِ
بر ما مکشوف سازد و اساس ًا هیچ مجهولی از دل این منطق ،معلوم نخواهد شد و بر پژوهشگر
ذهنی ـ قبیلهای ،تئاتری ،بازاری و غار ـ رها سازد.
است که ذهن خود را از بتهای چهارگانهی 
سخن او که «انسان همواره آنچه را باور میکند که دوست دارد ،درست باشد» بر کف ه سنگین
مطالبات ذهنی و عالیق شخصی بر آنچه که به واقع هست ،تأکید داشت .علم از آن پس ،بر
پایه این محور چرخید که محقق باید آنچه را که مییابد ،بخواهد نه آنچه را که میخواهد ،بیابد
و این متدولوژی تازه ،در برابر روششناســی قرون وسطایی ،که با عنوان مطالعات االهیاتی
رواج یافته بود ،منطق تازه علم لقب گرفت.
 .2شــاخهی مطالعات دینی ( )Religious Studiesکه به همت متفکرانی چون فردریش
92

ماکس مولر و کورنلیوس پی .تایله در قرن نوزده پا به عرصهی ظهور گذاشــت ،با تمســک
به رویکــرد بروندینی ،و به تعلیق درآوردن مفروضات معرفتی ،درصدد بررســی و ارزیابی
بیطرفان ه و بدون سوگیری مباحث دینی بود و هدف خود را نه داوری ،بلکه توصیف دین و
عناصر و مؤلفههای اساســی آن عنوان کرد .متفکران پیرو این شاخه ،جهان مدرن را «عصر
گذر از داوریهای پیشــینی» دانسته و تنها وظیفهی علم را توصیف جهان معرفی کردند .از
همین روی ،ماکس مولر ،متفکر و مؤســس برجستهی این سنت ،در سخنانی اظهار داشت:
«امروز وقت آن رســیده است که به جای پیروی از متکلمان که صرف ًا در پی اثبات حقانیت
دین خود و بر خطا بودن ادیان دیگر هستند ،رهیافتی منصفانه در پیش گیریم؛ رهیافتی که
عناصر ،الگوها و اصولی را جستجو کند که در همه زمانها و مکانها ،و به طور یکسان ،در
ادیان یافت شود»
 .3متفکران پیرو این شــاخه را ،از حیث روش ،میتوان دنبالهروی پدیدارشناســی فلسفی
دانست .اساس روش پدیدارشناســی که در اندیشه ادموند هوسرل فربهی یافت ،بر تعلیق یا
اپوخهســازی پدیدهها استوار است .این نظریه در مقام روش بر این نظر است که ذهن انسان
را از پیشفرضهای غیرعلمی رها ساخته و امکان توصیف و تبیین پدیدهها را ،بدون هرگونه
داوری پیشینی ،فراهم سازد .پژوهشگر پدیدارشناس پدیدهها را ،نه با پرسپکتیو
پیشفرض و
ِ
خود ،بلکه فیذاته و مطابق با آنچه که هستند مورد کندوکاو قرار میدهد.
 .4این اصطالح بعدها کسانی پیر دانیل چانتپی دوال ساوسایه ،گراردوس فان درلیو ،دبلیو.
برد کریستنسن ،رودلوف اتو و ...مورد استفاده قرار گرفت و نام پدیدارشناسی دین را برخود دید.
مطابق این روش ،ما باید باورها ،آیین و نمادهای ادیان را به ذات خود و بدون هیچ مفروض و
تعصبی نگاه کرده و صرف ًا به برشمردن مؤلفههای اساسی آن اکتفا کنیم .هدف اصلی مطالعات
پدیدارشناســانه حذف دیدگاه شخصی و جداسازی روششناسی فرد از جهانبینی شخصی او
است و اینکه پژوهشگر نباید با مقوالت دینی خود ،ادیان دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد.
 .5حرکت به سوی نگاهی پدیدارشناسانه در تحقیق موجب خواهد شد که افزون بر نگاهی
پیش رو ،بتوان از منظری وسیعتر به مسئلهی تحقیق نظر افکنده و
واقعبینانه به کاستیهای ِ 
نسبت آن را با سایر مسائل نیز بسنجیم .محقق ،با در پرانتز کشیدن حب و بغض خود ،باید در
کاوش جنبههای گوناگون مسئله ،جهد و جور بیشتری برخود واردنماید و هیچ نادانستهای را
به میل خود دانسته تلقی نکرده و از پیش ،بانگ برنیاورد «اعتقاد من که آن شیرین است».
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�ز ض ت ت
ت
ف
ش
رور� �ول ی�د علوم و معار� اسالمي
� جو�ه �به �پ �ژ و ه�� در حو ه� ،
در يادداشتي از حجت االسالم والمسلمين حجت اهلل رحماني
عضو گروه علمي جشنوارها

ضمن تشکر و قدردانی از مسئوالن و دستاندرکاران علمی و اجرایی جشنواره و همچنین
همه طالب برادر و خواهر که در این رقابت علمی شرکت کردهاند ،چند نکته مختصر در رابطه
با آثار ارسالی به جشنواره به نظر میرسد که در ادامه به آنها اشاره میکنم:
 - 1گرچه تاکنون تالشهای فراوانی برای ارتقاء کیفی آثار تولیدی و ارســالی به جشنواره
صورت گرفتــه ،ولی همچنان وضعیت اکثر آثار از حیث محتوا ،چندان مطلوب نیســت و با
معیارهای پژوهشی فاصله دارد.
 - 2تعداد کمی از آثار بر اساس روشهای صحیح پژوهشی تدوین شد ه است .به نظر ،تعداد
بســیار زیادی از شرکتکنندگان جشنواره ،با روش تحقیق آشــنایی ندارند .از این رو ،به نظر
میرسد که بیش از پیش باید در برگزاری دورهها و کارگاههای روش تحقیق ،همت جدی گمارد.
 -3خوشبختانه در سالهای اخیر ،به مسائل روز و کاربردی توجه خوبی شده و از این حیث،
آثار ارسالی رشد قابل توجهی داشته است.
 - 4نیازســنجیهای پژوهشی ،یکی از اموری است که میتواند روند آثار ارسالی به جشنواره
را به مرور سمت مسئله محوری ،کاربردی بودن و ابتنا بر مسائل و مشکالت واقعی ،سوق دهد.
 - 5باید با نگاه دقیق ،علمی و کارشناســانه و بر اســاس آسیب شناسی دورههای قبلی،
مسیری پیشرونده و رو به رشد برای جشنواره مشخص نمود.
 - 6در صورت تغییر روش و برطرف نمودن مشکالت و ضعفهای فعلی ،میتوان جشنواره
عالمه حلی(ره) را به جشنوارهای قابل رقابت با دیگر جشنوارههای علمی بدل نمود .اما شرایط
کنونی جشنواره ،قابل رقابت با جشنوارههای ملی نیست.
 - 7پیش از اینکه از طالب انتظار داشــته باشــیم ،باید از برنامهریزان آموزشی و اساتید و
مدیران محترم انتظار داشته باشیم .اگر پژوهش ،به ضرورت نظام حوزههای علمیه بدل گردد،
شــاهد جهشهای کیفی و کمی چشــمگیر در آثار علمی طالب خواهیم بود که در آیندهای
نزدیک زمینه تولید دانش و معرفت را فراهم خواهد آورد.
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ش
ت
ي�اددا�� م يد�ران
عل �خ
مدارس م ي�ه ه
وا�ران

�ژ ه� ش � � ت آ س� ش ن آ
���اسی �ن
�پ و � ،با یس�هاه و � ی ب
در يادداشتي ازخانم سيده زهرا ميرمؤمني

مدير موسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم

(ع)

پژوهش ،فرآیندی است شامل مطالعه آگاهانه و برنامهریزی شده و روشمند که به هنگام مواجهه
آموزش
با مسئلهای صورت میپذیرد .الحمداهلل در حوزههای علمیه خواهران ،شاهد توجه و طرح
ِ
پژوهش محور هســتیم؛ ولی تا رســیدن به مرحله ایدهآل ،فاصله زیادی وجود دارد .با آموزش و
شناخت روشهای نوین تحقیق ،میتوان به تحقق آموزش«تحقیق محور» کمک نمود و مسیر
آن را هموار ساخت .اکنون ،طلبه ،با اهمیت و اصالت یافتن آموزش و حفظمحوری روبروست .امروز
در مدارس علمیه به پژوهش توجه چندانی نمیشود و بسیاری از اساتید نیز آمادگی کامل برای
تدریس بر اساس شیوه آموزش پژوهشمحور را ندارند.
برخی از مشکالت و موانع تحقیق بدین شرح است:
 -1پایاننامههای حوزوی ،عمدت ًا بر اساس مسئله علمی و ناظر بر چالشها و مشکالت
اجتماعی ســامان نمییابد؛  -2عدم خالقیت و نوآوری در تحقیقات که ناشی از عدم تفکر
اســت؛  -3موازی و همعرض بودن بســیاری از تحقیقات که بخشی از آن ناشی از عدم
استفاده از ظرفیت تحقیقات گروهی است.
چندپیشنهاد:
 .1آموزش گام به گام و کاربردی شیوههای نوین تحقیق؛  .2همچنانکه پژوهش یک فرآیند
است ،آموزش و نهادینه ساختن آن نیز مستلزم صرف زمانی گاه طوالنی است .از این رو باید برای
نتیجه بخشی برنامههای پژوهشی ،صبر و تحمل داشت؛  .3یک پژوهشگر برای انجام تحقیقات
علمی ،به ذهنی آرام و مسلّط نیازمند است؛ از این رو ،مسئولین امر باید نسبت به تأمین نیازهای
مالی و معیشتی پژوهشگران ،ه ّمت گمارند؛  .4تمرکز بخشیدن به امور تحقیقاتی در قالب گروهها
و هستههای پژوهش ،با هدف حل مشکالت؛  .5اساتید راهنما ،باید به عنوان یکی از ارکان اصلی
تحقیقات علمی به حساب آیند و فعالیت ایشان ،در پرونده پژوهشی ویژه اساتید ،ثبت گردد؛
 .6شناسایی و حمایت از طالب برگزیده جشنواره؛  .7تعامل با سازمانها و نهادهای مختلف برای
اخذ سفارش پروژههای تحقیقاتی و انجام پژوهشهای مشترک.
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ف�ر ه� ن�گ اسالم� ،ا �پ �ژ و ه� ش� گره �خ ورده اس ت
�
ب
در يادداشتي از خانم زهره وفايينژاد

مدير مدرسه علميه فاطميه(س) پاکدشت

پژوهش ،که در واقع ،مســیری برای رسیدن به حقیقت است ،به مقدماتی ضروری نیازمند
اســت؛ از جمله علم این مقدمات ضروری ،میتوان به فراگرفتن اصول نظری تحقیق اشاره
داشت .به فرموده مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) بی درس و بی تحقیق و بی مباحثه ،طلبه
معنای خودش را از دست میدهد.
بهرهگیری از فناوریهای روز ،همچون نرمافزارهای پژوهشــی و کتابخانههای دیجیتال،
فواید و آثار زیادی در عمق بخشی و تسریع انجام تحقیقات علمی دارد .این مهم باید از سوی
مرکز مدیریت بیشتر توجه شود و بودجهای در اختیار مدارس جهت تهیه رایانههای متع ّدد قرار
گیرد تا طالب بتوانند از این امکان بهر ه برند.
تا استاد ،خود ،محقق و اهل قلم نباشد ،چگونه میتواند روح و انگیزه تحقیق را در طلبهایجاد
کرده و از او حمایت کند؟ بنابراین ،توجه به وضعیت اساتید نیز ،یکی از ضرورتهای نهادینه
ساختن فرهنگ پژوهش است.
فراخوان جشــنواره عالمه حلی(ره) یکی از برنامههای پژوهشــی خــوب در جهت ارتقاء
فعالیتهای پژوهشی اســت .از اموری که میتواند در ارتقاء سطح علمی و پژوهشی طالب،
مؤثر باشــد ،میتوان به برگزاری کارگاههای پژوهش ،آمــوزش مبانی نظری روش تحقیق
و همچنین آشــنایی با مقاله نویسی و کســب مهارتهای نویسندگی ،اشاره داشت .توجه به
نیازهای پژوهشی جامعه ،ســنجش وضعیت موجود ،تواناییهای طالب و عالیق آنها ،باید
در هدفگذاریها مورد توجه جدی قرار گیرد.کمبود اســاتید مجرب در زمینه روش تحقیق و
همچنین در دسترس نبودن ایشان ،برای طالب و مدارسی که از تهران فاصال دارند ،یکی از
معضالت و موانع پیشرفت طالب در زمینه پژوهش است.
توجه به برگزیدگان و شایســتگان تقدیر ادوار گذشته جشنواره و ارائه کارنامه دقیق اثر،
میتواند روح تحقیق را در میان طالب جاری سازد و کمک کند تا نواقص و کمبودها مرتفع
گردد.
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ع ن� ص ت�ح آ ف ی� ن ح �ز
ار�محوری ،صر ا لی ول ��ر �ی در و ه
مه ت 
در يادداشتي ازخانم خديجه جاللي
مدير مدرسه علميه کوثر تهران

دین ،برنامه زندگی انســان برای عبور از دنیا و حرکت به ابدیت اســت .این برنامه که در
کتب آســمانی و سخنان پیامبران آمده ،باید توسط یک اسالمشناس به درستی تبیین گردد.
تبیین صحیح گزارههای دین ،مستلزم تسلط بر آن است و این تسلط جز از راه تحقیق حاصل
نمیشود.
وهوم َم َع َصح ِو المعلوم»؛ حقیقت ،از بین
الم ُ
امیر المؤمنین علیهالسالم فرمود« :الحقیق ُة مح ُو َ
بردن توهمات و شفاف سازی آگاهیهاست.
یک تحقیق مفید و کاربردی ،وقتی ســامان مییابد که نیاز ،مشکل یا مسألهای در میان
باشــد .برای ارتقای حوزههای علمیه ،عالوه بر ایجاد شــور و وجــد معنوی در مخاطبین،
میبایســت با حفظ وضعیت موجود در جهت توســعه علمی و کاربردی کردن مباحث گام
برداشت و الزم است که حوزه ب ه دنبال بهبود کیفیت و ایجاد تأثیر عمیق و پایدار باشد.
یرشدک و
از آن جایی که دانایی محوری به تنهایی تحول آفرین نیســت ،به استناد
«العلم ُ
ُ
ُ
العمل یبلغ بک الغایة» آن چه میتواند وضعیت موجود را به ســوی وضعیت مطلوب حرکت
دهد« ،مهارت محوری» اســت که عنصر اصلی «تحول آفرینی» قرار گرفته اســت؛ یعنی
برای حرکت به ســمت وضعیت مطلوب ،باید اهداف آموزشی ،تحقیقاتی و فرهنگی ،از محور
«نگرشی و دانشی» ارتقا یافته و به محو«مهارتی» برسند و در محور نگرشی و دانشی ،اهداف
از ســطح «فهمحافظهای» ارتقا یافته و به سطح «فهمکاربردی» تعالی پیدا کند و د ر محور
مهارتی و رفتاری ،اهداف از سطح «توانایی» به سطح «مهارت در اجرا» برسند.
چنین حوزهای ،مهارت محور است و تالش اساتید و شاگردان برای تولید اطالعات الزم برای
به کارگیری در عمل اســت .این طالب در مواجهه با مردم ،از بی سواد گرفته تا متخصصین
رشتههای علمی و تجربی ،میتوانند به سؤال «نظر اسالم در مورد ...چیست؟» پاسخ بگویند و
در برابر درخواستهای منطقی چنین نظری ،استدالل کنند و نسبت به نقد و شبهات وارده به
این نظر ،دفاع علمی کنند.
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� س آ م ش �ژ ه� ش ع م ش�ک ف� ن� ش
ه م و ی�ی � و�ز� و �پ و � ،ا ل و ا ی�ی دا �
در يادداشتي از خانم فاطمه ريحاني
مدير مدرسه علميه زهراي اطهر

(س)

هدف حوزه علمیه تربیت نسلی خالق و مبلغ و پژوهشگر در مسیر احقاق آرمانهای دین
اســت .آموزش و پژوهش در صورت هم سویی و هماهنگی ،به مثابه دو بال جهت تسریع
در امر تحقق اهداف خواهد بود .حوزه برای دست یافتن به اهداف بلند خود ،باید نسبت به
این مســئله اهتمام بیشتری داشته باشد .همانطور که سستی در اهمیت دادن به تحقیق و
پژوهش ،چیزی جز درجا زدن و عقب ماندن به جا نخواهد گذاشت.
مقام ّ
معظم رهبری(دامت برکاته) در پاســخ به این ســؤال کــه چگونه می توان به این
وضعیت مطلوب رســید؟ فرمودند :اگر همه قبول کنند که مدیریت حوزه ،مسئولیتی در این
زمینه داشته باشــد و بخشی از کار خودش را شناسایی خألهای موجود در عرصه تحقیقی
قرار دهد و محققان و گروهها و مراکز تحقیقاتی را به ســوی نقاط مورد نیاز هدایت کند و
جلو انجام کارهای تکراری را بگیرد؛ در مجموع پوشش همه جانه ای به وجود خواهد آمد.
ا ّما چگونگی میسر شدن این مهم ،خود امری است که متخصصین فن را به تأمل فرا میخواند
تا در این مسیر با برنامهریزی دقیق و موشکافانه ،نسلی را تربیت نمایند که بتواند شجره تنومند
اسالم را تجهیز نماید تا در سایه آن عقول بشر به سمت تکامل و ایجاد جامعهای امن گام بردارد.
با توجه به شــرایط و اقعیتهای موجود در جوامــع امروزی ،از قبیل چالشهای فرهنگی،
اخالقی و تربیتی و از همه مهمتر ،چالشهای اعتقادی و نیز باال رفتن سطح ناهنجاریهای
اجتماعی و هم چنین باال رفتن میزان طالق ،یافتن راهکارهای علمی برای برون رفت از این
چالشها ،جهت اســتحکام بنیان خانوادهها و تربیت فرزندان وجوانان ،کام ً
ال ضروری به نظر
میرسد؛ بدین لحاظ الزم است در این زمینه ،تحقیقات جدی صورت گیرد.
به لحاظ روانشناختی ،افراد درونگرا از ظرفیت بیشتری نسبت به شخصیتهای برونگرا،
برای انجام کارهای پژوهشــی برخورداراند .هم سویی آموزش و پژوهش ،از مهمترین عواملی
است که اتحاد آنها ،پژوهشگر را به فراگرفتن بیشتر و تعمیق فراگرفتهها از طریق پژوهشهای
علمی سوق میدهد.
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�پ �ژ و ه� ش� ،ن� ق�طه عط ف�ی در ت�ول�د علم اس ت
�
ی
در يادداشتي از خانم فرحناز رياضي منتظر
مدير مدرسه علميه کوثريه

هر جامعه ای از ســه قشــر افراد تشکیل شده است؛ قشر ســفید ،قشر سیاه و قشر
خاکستری.
 قشــر ســفید خود به خود راه را طی میکنند ،به اهدافی کــه م ّد نظر آن جامعهاست اشــراف دارند و هر کدام دغدغه رســیدن به همان اهداف را دارند و به نوعی
رهبران آن جامعه در را ه رســیدن به آرما نها میباشند؛
 قشر سیاه ،همیشــه از اهداف آن جامعه رویگردان هستند و به نوعی با آرما نهابه عناد میپردازند؛
 ا ّما قشــر خاکســتری ،بخش وســیعی از افراد جامعه که در میانــه این طیف جاگرفتهاند ،را تشــکیل میدهد؛ یعنی اگر جامعه به ســوی کمال پیش برود این گروه
نیز خودشــان را بــا آن هماهنگ مینمایند و اگر به ســوی زوال برود ،باز این گروه
همراه هستند.
در جامعه پژوهشــی نیز همین قانون حکمفرماســت؛ بعضــی از افراد ،طالیهداران
آموزش هســتند(جمعیت ســفید) ،بعضی ذات ًا با هر چه مباحث علمی و پژوهشی است
مخالفت دارند(جمعیت ســیاه) و بســیاری نیز همان جمعیت خاکستری هستند که اگر
پژوهشگران قابل و توانمند و در
ســمت و ســوی مثبت در جهت پژوهش پیدا کنند،
ِ
آینده تولید کننده علم خواهند بود؛ ولی اگر به این قشــر انگیزه داده نشود ،متأسفانه،
نه تنها در این زمینه تالشــی از خودشان نشان نمیدهند ،بلکه ممکن است به سمت
و ســوی دیگر ،یعنــی بیزاری و گریز از علم و علمینگری کشــیده شــوند و تبعات
ســنگینی را بر جامعه پژوهشی وارد نمایند.
حوزههــای علمیه از قدیماالیام ،مهد علم و عالم پروری بوده اســت و این همان
رســالت عظیمی اســت که خداوند در قرآن کریم به عهده گروهی از مردم قرار داده
ین » (ســوره مبارکه توبه ،آیه .)122
اســت « َو لَوال نَف ٌَر مِن ُک ِّل فِر َق ٍة ل َِی َت َف َّق ُهوا فِی ال ّد ِ
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باید از دل حوز ههای علمیه ،پژوهشــگرانی شایســته و بایســته پــرورش یابند تا
منصه ظهور برســانند.
بتوانند چشــمانداز صد ســال آینده را در تولید علوم دینی به ّ
اســتفاده از پتانسیل این قشــر عظیم در معرفی دین و دینداران ،میتواند راه را برای
نســلهای بعدی جهت دریافت فهم عمیقتری از دین و بازنمودن دریچههای نویی
در علم ،فراهم نماید.
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در يادداشتي از خانم طاهره سادات نعیمی
مدير مدرسه علميه الزهرا(س) واوان

تحقیق(به معنای جستجوی روشمند برای رسیدن به حقیقت و اهداف مورد نظر پژوهشگر) ،از
موضوعاتی اســت که دارای اهمیت بسیار است .عملکرد علمای اسالم که بر اساس تعالیم دین،
تألیفات فراوانی تا پایان حیات پر برکتشان داشتهاند ،گواه این امر است .با این وجود به نظر می رسد
که در حوزههای علمیه و دانشگاهها آنچنان که باید به امر پژوهش پرداخته نمیشود .بنابراین الزم
است ،تدبیرات اساسی در جهت پرداختن به این مهم پدید آید .از این رو پژوهش و توجه عمیق و
دقیق به آن برای کلیه دانش پژوهان نه تنها ضروری بلکه الزم و نیازی جدی است.
ضرورت پژوهش در حوزههای علمیه

پژوهشهای کاربردی و اساسی ،در میزان توسعه و ارتقای بنیه علمی و تکنولوژیک کشورها،
نقــش مهمی را ایفا میکند؛ زیرا غایت تحقیق در عرصههای مختلف و در ســطح جامعه ،در
حقیقت ،گســترش دانش و ارائه نتایج کاربردی و راهبردی جهت حل مشکالت و معضالت و
مسائل نوپیدای جامعه است که این مهم ،از مقاصد اصلی شریعت مبین اسالم میباشد.
دین اســام در قالب آیات و روایات ،انســان را به تفکر ،تحقیق و پژوهش ترغیب میکند.
سوگند خداوند متعال به حرمت قلم و نگارش ،در اولین آیات نازل شده بر قلب پیامبر(ص) گویای
چنین نگرش و تفکری است .بزرگداشت دانش و دانشمندان  ،مذمت سطحی نگران  ،تشویق
جویندگان و فراگیران دانش در پرتو آیات وحی ،گویای این اهمیت است.
لذا مسئوالن مربوطه در جهت عملکردی و کاربردی کردن تحقیقات طالب باید نهایت تالش
خویش را مبذول دارند .مدیران و پژوهشــگران خــاق باید در جهت فراهم کردن تمامی منابع،
امکانات الزم و تأمین شرایط مساعد ،از قبیل تجهیز کتابخانهها ،منابع دیجیتالی ،اعطای فرصت چاپ
مقاالت طالب در نشریات علمی و ،...تمام توان خویش به کار برند .این امر ،حداقل این فرصت را به
طالب خواهد داد که با دغدغه کمتر و تمرکز فکری دقیقتر به امر تحقیق مبادرت ورزند تا تحقیقات
کاربردی در جهت حل مسائل مختلف جامعه و پاسخ به نیازها و مشکالت گوناگون انجام شود.
در این عرصه مهم و قابل تأمل ،اســاتید حوزه ،نقش کلیدی و حائز اهمیتی را ایفا میکنند.
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تدریس دروس مختلف حوزوی به ســبک پژوهش محور و ترغیب و تشــویق طالب به امر
پژوهش ،از اقداماتی است که اساتید حوزه در جهت ایجاد انگیزه و ترغیب طالب به امر نگارش
میتوانند انجام دهند .اساتید روش تحقیق و پژوهش با تبیین جایگاه و شیوههای علمی و عملی
تحقیق از قبیل :بیان چگونگی نگارش و تبیین موضوع در پژوهشهای موضوع محور و تبیین
مسئله در پژوهشهای مسئله محور ،توجه به پیشینهشناسی و قدمت تحقیقات جهت جلوگیری
از تحقیقات تکراری و کلیشهای ،شفافسازی اهداف خرد و کالن پژوهش و نقش مؤثر آن در
پیشرفت جامعه و پیشبرد اهداف آن ،میتوانند ،طالب را در انجام این امر خطیر یاری رسانند.
انتظارات از طالب

مهمترین وظیفه طالب در این گستره ،در وهله اول ،نگرش واقع بینانه و محققانه ،تالش مستمر
و مداوم و مطالعه روشمند تمامی دروس منظور شده در سطح تحصیالت حوزوی است .اتکال به
خداوند متعال ،رعایت اصول اخالقی قبل از تمامی امور مذکور ،از الزامات طلبگی و معیار اصلی ورود
به عرصه دینپژوهی است که موجب برکات و توفیقات روزافزون الهی در همه ابعاد زندگی طالب
خواهد شد .از طالب فرهیخته حوزههای علمیه انتظار میرود که در جهت کاربردی کردن دانش
الهی در محدوده اخالق ،مسائل نوپیدای جامعه و حل معضالت و شبهات عقیدتی گام بردارند و به
سوی تحقیق در زمینه موضوعات بدیع ،پژوهشپذیر و مورد عالقه روی آورند.
از طالبی که به تحصیل در ســطوح سه و چهار ارتقا یافتهاند ،انتظار میرود که تحقیقات
تخصصــی در زمینههای گوناگون را بدســت گرفته و در جهت تبدیــل قضایای خارجیه به
ّ
قضایای حقیقیه نهایت تالش خویش را مبذول نمایند.
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ُق ْ
ــل َر ِّب أَ ْد ِخلْنِی ُم ْدخَ َل صِ ْد ٍق َوأَخْ ِر ْجنِی ُمخْ َر َج صِ ْد ٍق َو ْاج َع ْل ل ِی م ِْن لَ ُدن َْک ُســلْ َطانًانَصِ ًیرا
(اإلسراء) 80/
ضرورت پژوهش در همه عرصههای علمی کشور امری واضح است و این ضرورت در حوزه
علوم دینی و معارف اسالمی ،نســبت به دیگر عرصههای علمی ،از اولویت بیشتری برخوردار
است .کم توجهی در این زمینه ،دین را متهم به ناکارآمدی در عرصههای زندگی اجتماعی بشر
میکند؛ کما اینکه برخی افراد ،با اتخاذ «نظریه حداقلی» در قلمرو فقه اسالمی ،مدعی شدند که
دین پاسخگوی همه نیازهای بشری نیست و برای پر کردن این خأل ،باید از قوانین بشری بهره
برد؛ حال آنکه طبق آیه«ما فرطنا فی الکتاب من شیء» و همچنین تحقیق و تدقیق در آیات و
روایات ،نه تنها این نظریه قابل اثبات نیست ،بلکه خالف آن ثابت میشود؛ از آن جهت که دین
اسالم ،دینی است که در همه ابعاد زندگی بشر از خُ رد تا کالن و برای همه زمانها و مکانها،
برنامه ارائه کرده است و با توجه به پویایی فقه شیعه ،قابلیت پاسخگویی به همه مسائل و نیازهای
روز جامعه وجود دارد.
جهت بهرهگیری از اینچنین منبع غنی و عظیمی ،وظیفه اصلی بر عهده طالب علوم دینی
اســت تا با تحقیق و پژوهــش در بخشهای مغفول مانده و بازنگری مجــدد و بهروز کردن
تالشهــای قبلی بتوانند حقیقت و واقعیت کار آمدی دین در همه عرصهها را به اجرا در آورند.
در غیر اینصورت ،دین در اجتماع منزوی شــده و این معارف عظیم و راهگشا در البالی کتب
مهجور خواهد ماند.
ایجاد انگیزه وتقویت روحیه پژوهشی طالب علوم دینی ،اعم از خواهر و برادر ،جهت ورود به
این عرصه ،بســار ضروری است که بحمد اهلل طی چندین دوره برگزاری جشنواره عالمه حلی،
گامهایی در این زمینه برداشته شده موفقیتهایی نیز در برداشته است که انتظار میرود با توجه
به دقت نظر مدیریت محترم در نظر خواهی از مدیران و معاونین پزوهش مدارس علمیه ،شاهد
ارتقاء سطح کیفی و کمی جشنواره مذکور باشیم.
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آیا در ابتدای امر و در زمان هدفگذاری و تبیین چشماندازهای جشنواره ،مصلحت و نیاز جامعه
در نظر گرفته شــده است؟ آیا این اهداف وروشها مشکلی ازمشکالت جامعه علمی و دینی و
نهایت ًا جامعه اسالمی را حل نموده است؟ با توجه به گذشت پنج سال از برگزاری جشنواره استانی،
اکنون که در آستانه برگزاری ششمین جشنواره هستیم ،چه میزان به هدف نزدیک شدهایم؟ آیا
صرف هزینههای مالی سنگین و بهکارگیری نیروی انسانی ،با اهداف جشنواره همخوانی دارد؟
آیا پرداختن به کمیت باعث ضعف کیفی نگردیده است؟ البته این سخن بدان معنا نیست که به
کیفیت آثار توجه نشــده یا نمیشود؛ اما صرف وقت و نیروی انسانی در جهت کمی ،کیفیت را
پایین نمیآورد؟ لذا به نظر میرســد بازنگری در اهداف و چشم اندازها میتواند تا حد زیادی در
جهت ارتقاء کیفی جشنواره مؤثر باشد.
توجه به زیر ساختهای علمی در حوزههای علمیه ،خصوص ًا در حوزههای خواهران ضروری
اســت؛ به این معنا که دروس ارائه شده در حوزههای خواهران ،نوع ًا به جهت کمی و کیفی به
گونهای طراحی شــده که نه تنها پژوهشگر تربیت نمیکند بلکه اساس ًا انگیزه و میل به انجام
پژوهش را در میان طالب از بین میبرد؛ زیرا بانوان طلبه نوع ًا وظیفه خطیر همسری و مادری
را بر عهده دارند که فشــردگی در ارائه دروس و محدودیت زمانی ،عم ً
ال سبب پایین آمدن روند
پژوهشــی میگردد؛ هرچند نمیتوان از کمکاری و بی انگیزگی طالب در روند فعالیت علمی
غفلت کرد.
به نظر میرسد از آنجا که توان افراد در بروز استعدادها وتواناییها متفاوت است ،باید زمینههای
بروز کلیه اســتعدادها فراهم گــردد .به طور مثال ،برخی از طالب جــوان در زمینههایی چون
جمعآوری مطالب ،افرادی موفق هستند ا ّما ممکن است قلم خوبی نداشته باشند و یا در زمینههای
سمعی و بصری ،چون ساخت کلیپ و ...فعال هستند که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی در سطح
جامعه برجای خواهد گذاشت؛ لذا اگر در روند اجرایی جشنواره تمهیداتی اندیشیده شود که افراد
با تواناییهای مختلف ،توان بروز و ظهور داشته باشند و از ظرفیتهای طالب به نیکی استفاده
شود ،بسیار مناسب خواهد بود.
به جهت ایجاد انگیزه در طالب حائز رتبه در جشــنواره ،شــرایط فعالیت علمی پژوهشی و
طالب توانمند ،پس از اتمام
جذب در مؤسسات پژوهشی برای ایشان فراهم گردد .به این ترتیب،
ِ
افزایی پژوهشی از توان ایشان استفاده
جشنواره ،جذب مؤسسات پژوهشی گردیده و ضمن توان ِ
میگردد.
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معاون پژوهش مدرسه علميه حضرت عبد العظيم حسني

(ع)

یکی از اوصاف اصلی آدمی ،اندیشهورزی است .تولید فکر و اندیشهورزی ،جز در سای ه پژوهش و
بهرهگیری از یافتههای پژوهشی مقدور نمیباشد .امروزه آنچه پیشرفت علمی ،فرهنگی ،اقتصادی
و حتی سیاسی یک جامعه را در پی میآورد ،پژوهش ،تولید علم و مدیریت دانش است و از آنجا
که حوزههای علمیه از دیرباز به عنوان مرکز علمی و پژوهشی شناخته میشدند که حتی غرب با
بهرهگیری از اندوخته علمی حوزههای شیعی ،به پیشرفتهای بزرگی دست یافت ،بررسی علل
موفقیتهای گذشته حوزههای علمیه و علل رکود نسبی آنها ضروری است.
حقیقت این است که حوزه علمیه ،به عنوان یک مرکز فرهنگی زنده در دنیا ،از جایگاهی بی
بدیل برخوردار گشته است؛ این مرکز ،اکنون دچار مشکالتی است که رشد علم و پژوهش ،در گرو
رفع این نواقص اســت .نیاز به رشد علم و پژوهش ،به ویژه در حوزههای دینی بر کسی پوشیده
نیست.
عوامل درونی و بيروني بسیاری ،مانع از شرکت طالب در فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی میشود.
باشناخت این عوامل میتوان در رفع آنها تالش کرد:
عوامل درونی(عوامل مربوط به طالب):

 .1تقلیدگرایی وعدم شهامت در تحقیق برای تغییر روشهای رایج؛
 .2سطحی نگری؛
 .3اشتغاالت غیرطلبگی و غیر علمی؛
 .4عدم برنامهریزی صحیح؛
 .5عدم آشنایی با شیوههای تحقیق؛
 .6ضعف روحیه پرسشگری؛
 .7عدم آشنایی با منابع تحقیق و مهارت منبعیابی؛
 .8حجم زیاد واحدهای آموزشی؛
 .9عدم انگیزه ،تنبلی و بی حوصلگی و توجیهات دیگر؛
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 .10عدم آگاهی به اهمیت تحقیق ،فعالیت یک جانبه داشتن ،در جهت آموزش و نمرهگرایی.
این عوامل ،موجب شده است که بارها و بارها ،مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) از خطر ضعف
بنیه علمی حوزهها سخن میگویند و از آن به عنوان آفت یاد کنند.
عوامل بيروني(عوامل مربوط به ساختار و مسئولین):

 .1عدم ایجاد انگیزه برای تحقیق در بین طالب؛
 .2تشویق و پشتیبانی از آثار برتر و برگزیده؛
 .3آموزش روشهای جدید پژوهش؛
 .4تالش برای کاربردی نمودن پژوهشها؛
 .5برنامهریزیهای جامع و طوالنی مدت در امر پژوهش؛
 .6تجدید نظر در روشها و گزینش بهترین روش؛
 .7نیاز سنجیهای علمی و پژوهشی.
به نظر میرسد با رعایت این عوامل از سوی طالب و مسئولین ،بتوان پژوهش را در حوزههای
علمیه و در بین طالب نهادینه کرد.

109

ت ق ت ن ن �ژ � ش
ش
�
�ج ا ی�گاه �پ �ژ و ه�� محوری و ار��اء �وا�م�دی �پ و ه گران
در يادداشتي از خانم اقدس منصوری
معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم (ع)

تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات متنوع و جدید ،میتواند گره از مشــکالت متعددی
درجامعه بازگشاید .اگر قبل از تحقیق ،آسیبشناسی نسبت به ناهنجاریهای اجتماع صورت
بگیرد ،میتوان راهکارهای الزم را ارائه داده و اذهان را درگیر مسأله نمود؛ تحقیقات اینچنینی،
کام ً
ال کاربردی بوده و به رفع موانع و مشکالت کمک خواهد کرد.
مشکل جدی که دراین مسیر درحوزههای علمیه وجود دارد ،آن است که طالب ،با اهداف
دقیق پژوهش آشنا نبوده و تحقیقات آنها جنبه کاربردی ندارد .البته وجود کارشناسان تحقیق
و آشنا به مسائل و مشکالت اجتماعی ،امری اجتنابناپذیر است .به طور معمول ،انگیزه رفع
موانع و مشکالت در ذهن و ضمیر طالب وجود دارد ولی عدم حضور کسانی که این انگیزه را
عملی تحقیقات
به سمت عملی شدن سوق دهند ،احساس میشود .البته در مواردی نیز امکان
ِ
میدانی برای طالب مدارس علمیه فراهم نیست .به هر روی ،در میان طالب مدارس علمیه،
طالب مستعد و توانمند حضور دارند که باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
يکي از مشــکالت پس از جشنوارهها ،این است که طالب مستعد و برگزیده ،مورد حمایت
و توجه جدی قرار نمیگیرند؛ از این رو ،ممکن اســت آنــان انگیزه الزم برای ادامه کار را از
دست بدهند .بنابراین ،الزم است که با تشویق برای شرکت در کارگاههای مختلف پژوهشی،
پویایی آنها باشیم .پس ،مشکالت همیشه از
توانمندی آنها را باال برده تا شــاهد استمرار
ِ
ناحیه کمبود بودجه نیست؛ بلکه حمایتهای معنوی نیز در این مسیرالزم است.
یکی دیگر از مشــکالت ،آموزش محور بودن حوزههای علمیه است ،به طوری که طالب،
بیشــتر وقت خود را صرف آموزش مینمایند .باید نظارت جدی بر برنامهریزیهای آموزشی
صورت گرفته و مورد بازبینی قرار گیرند .در این زمینه الزم است که از طریق اختصاص بخشی
از فعالیتهای علمی طالب به آموختن روشهای تحقیق و انجام تحقیقات علمی روشمند ،در
راســتای تعمیق آموختهها میتواند به رشد علمی طالب مدارس علمیه کمک کند؛ همچنین
تشویق و ترغیب اساتید مدارس علمیه نیز میتواند در تحقق این هدف بسیار مؤثر افتد.
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معاون پژوهش مدرسه علميه فاطميه(س) پاکدشت

پژوهش ،تالشی هدفمند و عقالنی در پی کشف حقیقت در پهنه گیتی است .استفاده از اساتید
دارای مهارتهای پژوهشی که به هدایت علمی و تکنیکی طالب در امر تحقیق و پژوهش همت
گمارند ،یکی از اصولیترین و مهمترین گامهای موثر در تعمیق بخشی به پژوهش ،در حوزههای
علمیه خواهد بود؛ این امر تا کنون از سوی مسئولین مورد غفلت واقع شده است.
یکی از عوامل موثر عدم موفقیت طالب در جشنوارهها ،کمبود یا نبود استادان خبره و متخصص
در زمینه پژوهش اســت .در دسترس بودن اساتید زبده در امر پژوهش میتواند عامل بزرگی در
افزایش سطح علمی برگزیدگان جشنوارهها داشته باشد .حوزه باید در کنار اهتمام به متون نظام
آموزشــی ،به نهادینه کردن این متون هم دقت نماید؛ این کار ،شــدنی نیست مگر با توجه به
پژوهش و کاربرد آن در بطن نظام آموزشی ،به جای آن که در حاشیه نظام آموزشی حوزه باشد.
توجه به برگزاری جشــنوارهها میتواند باعث رشــد مهارتهای علمی طالب و کشــف
اســتعدادهای نهان خواهد شــد .چنانچه به افرادی که در ادوار گذشــته جشنواره کسب مقام
نمودهاند توجه گردد و ضمن ارتقاء بخشیدن به سطح مهارتهای ،از ایشان در آموزش و مشاوره
به طالب مدارس علمیه بهره گرفته شود ،هم موجب تشویق و هم ایجاد انگیزه خواهد شد.
اهتمــام به آموزش مقاله نویســی ،روشهای تحقیق میدانــی و کتابخانهای به صورت
کارگاهی در مدارس مختلف اســتان از سوی مرکز مدیریت و جشنواره عالمه حلی(ره) به
عنوان راهی برای رســیدن به افزایش حجم و کیفیت آثار مورد توجه قرار گیرد .جشــنواره
عالمه حلی(ره) یک محک برای توانمندیهای پژوهشــی طالب و مدارس علمیه اســت.
پس شایســته اســت مرکز مدیرت با حمایت بیش از پیش از پژوهش با تجهیز مدارس به
نرمافزارها و سختافزارهای پژوهشی ،برای ارتقاء پژوهش اهتمام ورزد .برگزاری جشنواره
عالمه حلی(ره) باعث ایجاد شــور ،نشاط ،استعدادیابی و خود باوری در طالب میگردد .از
طالب نیز انتظار میرود بیش از پیش به کسب تخصص و مهارت در زمینه پژوهش اهتمام
ورزند و نویسندگی را به عنوان یک رسالت الهی مورد توجه قرار دهند.
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در يادداشتي از خانم مريم رضايي
معاون پژوهش مدرسه علميه کوثر

قدرت تفکر و تولید علم ،یکی از شــاخصههای جامعه پیشــرفته است .شخصی میتواند
به شناســایی و حل مســائل و مشــکالت در همه زمینهها اقدام کند که خود ،اهل تفکر و
تحقیق است .رشد تفکر و عقالنیت در فرد و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ ،مرهون انجام
پژوهشهای دقیق ،منطقی و اخالقی است .روشمندی پژوهشهای علمی ،میتواند تا حدود
بسیار زیادی ،صحت و سالمت یک اثر علمی را تضمین کند؛ از این رو ،روششناسی در بحث
پژوهش بسیار مهم است.
پژوهش زمانی که منجر به کشف یک حقیقت ،پاسخ به یک سؤال و یا نظریهپردازی شود،
در واقــع ،کاربردی میگردد و این امر نیازمند عقالنیت آزاد ،رها شــدن از تعصبهای نابجا،
رهایی از جمود و قشــریگرایی اســت .خداوند در آیه 17و 18سوره مبارکه الزمر میفرماید:
ون أَ ْح َس َن ُه[. »]...دین اسلـام کسی را مسلمان واقعی
« َف َب ِّش ْر ع َِبا ِد الَّذ َ
ون الْ َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ِين َي ْس َت ِم ُع َ
حقانیت ،از عقل و فکر خود استفاده کرده باشد .خدای تعالی به رسول
میداند که در رسیدن به ّ
حق و باطل) را
مکرم اسالم ،حضرت محمد(ص) میفرماید :به بندگانم ،آنها که سخنها(ی ّ
میشنوند و سپس از نیکوترین آن پیروی میکنند ،مژده بده .بشارت در این آیه ،از آن کسانی
است که حق را با تحقیق و بررسی میپذیرند.
بنابراین ،میتوان گفت که پرسش درباره آنچه را که نمیدانیم و به دنبال حقیقت بودن ،آن
چیزی است که قرآن کریم ،ما را بدان سفارش نموده است .در حدیثی از معصوم علیه السالم،
در رابطه با اهمیت سؤال این نکته ذکر دشه که وقتی کسی سؤال میپرسد ،حداقل  4نفر به
رشد معرفتی و دینی میرسند-1:سوال کننده -2پاسخ دهنده -3مستمعین -4کسانی که بنیان
آن جلسه گفتگو را بنا گذاشتهاند.
به نظر میرســد کرسیهای آزاد اندیشی و مناظرات با تحریک عقالنیت و ایجاد مسئله و
دغدغه برای پژوهشگر ،مجال مناسبی برای پژوهشهای مؤثر ایجاد مینماید.
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معاون پژوهش مدرسه علميه نور الزهرا

(س)

اصلیتریــن وظایف حوزههــای علمیه پرورش طالب در زمینــ ه تدریس ،تبلیغ و تحقیق
میباشــد .مدیران مدارس علمیه و اساتید پژوهشگر میبایست از ابتدای امر ،طالب حوزهها
را بر این مهم گوشــزد نموده و متذکر شــوند .اما پژوهش در این میان از گسترهای افزونتر
برخوردار اســت؛ چراکه یک مبلغ و مدرس واقعی ،باید به راستی یک محقق نیز باشد .الزمه
نهادینه ســاختن فرهنگ پژوهش در میان طالب مدارس علمیه ،حضور اســاتید و مدیرانی
پژوهشگر در مدارس علمیه است.
آماده سازی طالب برای دستیابی به پژوهشهای نوین

عصر صفوی ،عصر شکوفایی علم ودانش در ایران بوده است .علمای بزرگ و نامداری چون
شیخ بهایی و مالصدرا ،میرداماد و ...در این دوران میزیستهاند .اما این روند به تدریج از عصر
قاجار تاکنون ،ســیری نزولی یافته و کمتر شاهد ظهور شخصیتهایی چنین بودهایم .مطالعه
زندگی این بزرگان ،میتواند انگیزه خوبی را در طالب ایجاد کند .برای آن که در عصر حاضر
طالب مدارس علمیه بتوانند در عرصه جهانی حضوری فعال داشته باشند ،وجهانی بیندیشند،
باید در تولید علوم اسالمی ،تمام سعی و تالش خود را بهکار بندند.
نقشه راه یا ایجاد تمدن اسالمی قوی

آشــنایی با علوم جدید ،از مهمترین اقدامات و وظایف طالب مدارس علمیه است .آموزش
نقادانه علوم جدید ،و ارائه مشــاورههای تخصصی از جمله مهمترین نیازها به شمار میرود.
ایجاد کانونهای علمی ،راهاندازی نشریات علمی و برگزاری جشنوارههای علمی چون جشنواره
عالمه حلی(ره) ،برگزاری کالسها و کارگاههای آموزش روش تحقیق و تربیت نیروی فعال،
مستعد و عالقمند به مباحث پژوهشی ،میتواند زمینه پویایی علمی مناسبی را ایجاد کند .ایجاد
علمی واقعی ،دقیق و عمیق ،مح َّقق نخواهد
تمدن قدرتمند اســامی جز بر مبنای تحقیقات
ِ
شد؛ تحقیقاتی که بر اساس یک «نقشه راه» حساب شده سامان یابد.
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معاون پژوهش مدرسه علميه زهراي اطهر

(س)

دنیای کنونی برمحور دانایی بنا شــده است وآنچه کشوری را از کشور دیگر متمایز مینماید
ســطح دانش و بهرهمندی از اندوختههای علمی و پژوهشی آن کشور است .بی تردید صاحبان
قدرت و شــکوه در جهان ،آنهایی هستند که بر علم و دانش مجهزاند و میتوانند آموختههای
خود را به نحو شایســته در امور مربوط به زندگی ،جاری و ساری نمایند .ناگفته پیداست هرچه
اندوختههای علمی و دانش مدرن به کمک بشر بیاید و مسیر زندگی را با منطق علم و دانش
شــکل دهد ،مســلم ًا آثار آن نه تنها در روند کنونی بلکه در آینده آنان نیز تأثیر شگرفی خواهد
گذاشــت .شاید به همین دلیل اســت که آموزههای دینی ما تأکیدي بسیار بر دانش اندوزی و
فراگرفتن علم مینماید و جلوه انسان کامل را در کسب دانش و به کاربردن آن میداند.
با این حال ،از لحاظ دینی آنچه مقبول و مورد توجه تعالیم الهی اســت ،علم همراه عدالت،
معنویت و عقالنیت اســت .دانشی که مجهز به معنویت و عقالنیت باشد و در به کاربردن آن،
عدالت لحاظ شــود ،حقیقت ًا موردتأیید دین است و آن دانش ،بشر را به سوی انسان کامل سوق
میدهد .همانگونه که در آیات قرآن و گفتههای بزرگان به کرات به آن اشــاره شــده ،هدف از
خلقت انسان ،رسیدن به قرب الی اهلل است که سهم عمدهای از این مسیر آموختن همراه تهذب
و تزکیه انسانی است.
در بیان کسب علم و شیوههای دریافت مباحث علمی ،میتوان به روشهای متعددی اشاره نمود.
در میان متدلوژیهای موجود ،معمو ًال آن روش مورد اقبال عمومی و تأیید محققان است که عالوه
بر یادگیری ،روشهای حل مسأله نیز در آن لحاظ گردد .به عبارت دیگر ،دانش آموز ،دانشجو و یا
طلبه ،آن زمان در مسیر علم آموزی قرار میگیرند که خود قادر باشند عالوه بر کشف مسأله ،روش
حل آن و دستیابی به راه حلهای مناسب را نیز پیدا نمایند .در حقیقت ،چنانچه آموزش همراه با
پژوهش قرار گیرد ،آن زمان میتوان ادعا نمود که دانشآموختگان ما محققانی هستند که در هنگام
بروز مسئله میتوانند با استفاده از منابع معتبر و کتب مرجع ،به حل مسئله دست یابند.
این موضــوع در حال حاضر در قالب دروس مربوط بــه پژوهش و تربیت دانش آموختگان
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پژوهشمحور مطرح میشود؛ ا ّما متأسفانه به دلیل الگوبرداری غلط حوزه از دانشگاه و استفاده از
متدلوژیهای آموزشمحور ،تربیت یافتگان مراکز علمی ما ،افرادی صرف ًا با اندوختههای نظري
هستند که قادر نیستند از آنها استفاده نمایند.
یکی از مهمترین مســائلی که نظام آموزش موجود در حوزهها گریبانگیر آن اســت تأکید بر
آموزش و انتقال مفاهیم توســط اســتاد و ارائه آن در قالب آزمونهای کتبی و شفاهی وکسب
نمره و رتبه تحصیلی است .اساسیترین ایرادی که به روش آموزشی فعلي وارد است ،فراموشی
مطالب به دلیل حفظ و انباشــت مطالب در ذهن اســت .در فرایند علمآموزی ،گفتن ،شنیدن و
حفظکردن مطالب ،مانعي براي یادگیری ،خالقیت و نوآوری است .این شیوه یادگیری منجر به
نتایج نامطلوبی همچون ناتوانی حوزههای علمیه در پاسخگویی به بعضی از چالشهای موجود
در جامعه است.
زمانی که طالب به جای پژوهش در متون اصلي و کشف مطالب جدید ،به استفاده از شرحها،
تلخیصها وترجمههای بــی محتوای موجود روی میآورند تا نمــره قبولی بگیرند ،خالقیت
وکاوشگری ،کام ً
ال کمرنگ شده و توان حوزههای علمیه زیر سؤال میرود.
«آموزش پژوهش محور است» .برای رسیدن
بهترین راه برای حل این مشکل ،اجرای نظام
ِ
به این مهم ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
-1ساختار مراکز حوزوی باید به گونهای بازسازی شود که اهتمام به پژوهش ،در کنار آموزش
قرار گیرد؛ طلبه از سال اول با الفبای پژوهش آشنا شود و به جای دغدغه امتحان و نمره ،دغدغه
ارائه آثار پژوهشی معتبر را داشته باشد؛
-2بایــد زمان و فرصت کافی برای ایجاد انگیزه پژوهش و انجام آن در نظر گرفت .به دلیل
ساختار آموزشمحوری در حوزههای علمیه ،طالب زمان کافی برای انجام پژوهشهای بنیادین
ندارند و به دلیل نداشــتن زمان کافی ،از ســایر مقاالت وپایان نامههای نوشته شده ،رونوشت
میکنند و هیچ نوآوری در مقاالت آنها دیده نمیشود؛
-3هرکدام از حوزههاي علمیه ،باید حداقل دو تا سه استاد پژوهشگر داشته باشند تا روشهای
پژوهشی را به طالب آموزش دهند .آموزش مهارتهای پژوهشی ،یکی از مهمترین خألهای کنونی
حوزههاي علميه است .استاد پژوهشگر باید هم از نظر محتوایی و هم از نظر روشهای پژوهشی،
طالب را راهنمایی کند .در یکی دو سال اخیر سعی شده است تا طالب روشهای پژوهشی نوین را
آموزش ببینند؛ ولی به خصوص در حوزههای علمیه خواهران ،جای کار بسیار دارد.
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معاون پژوهش مدرسه علميه امام خمینی(ره) رباطکریم

آموزش حوزههای علمیه بايد از نظامي پويا برخوردار باشد .پژوهش در بطن آموزش معنا
پیدا میکند و آموزش سرمایههای علمی و زمینههای تحقیق و پژوهش را فراهم میسازد.
امروزه در خالل آموزش به طور معمول کمبودهایی احســاس میشود ،یا سؤاالتی در ذهن
طالب بوجود میآید که باید با پژوهش کردن به آنها پاسخ داد .از این رو ،پژوهش گرچه
در خالل آموزش بوجود میآید ولی نسبت به آموزش اصالت دارد و زیرساخت آن محسوب
میشــود؛ پژوهش غذای آموزش را تولید میکند .از این رو الزم اســت برای رســیدن به
این مهم ،نظام آموزش با پژوهش همراه و همدوش شــود تا روح پژوهش بر آموزش در
حوزههای علمیه حاکمیت پیدا کند .تا زمانی که برنامههای درســی حوزهها ،صرف ًا آموزشی
باشد ،نمیتوان از فراگیران ،انتظار پژوهشگرایی داشته باشیم.
در ایــن زمینه ،امام صادق(ع) می فرماید« :العلم مقــرون الی العمل فمن علم عمل و
من عمل علم و العلم یهتف بالعمل فان اجابه و اال ارتحل عنه؛ علم با عمل همراه اســت.
هرکه به آنچه میداند عمل کند ،به علم برتری دســت مییابد و گرنه علم او کم کم محو
میشود»( کافی،ج 1ص .)44
همچنیــن مقام معظم رهبری(مدظله العالــی) میفرمایند« :تحقیق ،منبع تغذیه آموزش
اســت .ما اگر تحقیق را جدی نگریم ،باز سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی
بدوزیم و منتظر بمانیم که یک نفر در یک گوشــه دنیا تحقیقی بکند و ما از او و یا از آثار
تألیفی بر اساس تحقیق او استفاده کنیم و آموزش بدهیم .این نمیشود؛ این وابستگی است؛
این همان ترجمهگرایی و عدم استقالل شخصیت علمی برای یک کشور است».
آمــوزش و یادگیری به عنوان یک فرهنگ متعالی باید در جامعه نهادینه شــود تا بتوان
در ســایه این فرهنگ به اهداف علمی دســت یافت؛ زیرا اگر آموزش در حوزههای علمیه
به آموزش پژوهش محور تبدیل نشــود ،یادگیری فراگیران از متون و محتوای درســی به
حداقل رســیده و پس از آزمون از حافظه آنان پاک میشود؛ در این صورت ،سطح شناختی
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فراگیران به مرحله باالی ارزشیابی نخواهد رســید و خودبــاوری و اعتماد به نفس آنها
تقویت نخواهد شد.
برنامه ریزی نظام آموزشی بر پایه پژوهش محوری

از جمله عواملی که میتواند عامل گسترش پژوهش در حوزههای علمیه شود ،برنامهریزی
نظام آموزشــی ،در جهت آموزش پژوهش محور اســت .به همین منظور ،باید برنامهریزی
متون درســی به صورتی باشد که دروس حوزوی با تحقیق و پژوهش همراه باشد .از این
رو یکی از عوامل مهمی که موجب درگیرشــدن طالب با مسئله تحقیق وپژوهش میشود،
توجه صاحب نظران و کارشناسان برنامههای درسی با برنامهریزی دقیق به تلفیق آموزش و
پژوهش در دروس حوزه برای کلیه پایههای تحصیلی بر اساس اهداف و نیاز هر پایه است.
محتوای دروس آموزشی باید به گونهای برنامهریزی شود که انگیزه به تحقیق و پژوهش
را در طالب برانگیزد .عالوه بر قراردادن مفاهیم کلی در هر درس ،فعالیتهای پژوهشی بعد
از هر مبحث درسی مطرح شود و آنها را به سمت و سوی تحقیق هدایت نماید.
توجه به آموزش اساتید جهت آموزش ،پژوهش محوری

آموزش پژوهشمحور اســت.
یکی دیگر از عوامل مهم ،توجه به آموزش اســاتید جهت
ِ
برای این کار الزم اســت اســاتید حوزهها ،اصول تحقیق و نویســندگی را فرا گرفته و در
آموزش پژوهشمحــور ،به طور معمول معلم خود
آن مهــارت پیــدا کنند؛ چرا که در نظام
ِ
پژوهشگر است و نقش اساسی پژوهشی را به عهده دارد.
با اجرایی شــدن این روش ،آگاهی فراگیران افزایش پیداکرده و استعدادهای بالقوه آنها
به بالفعل تبدیل میشود .در آخر به برخی از فواید این روش اشاره میشود:
 .1موضوع درس بیشتر قابل فهم میشود؛
 .2فراموشی مطالب را به حداقل میرساند؛
 .3پیشرفت فراگیران را از سطوح ابتدایی دانش به سطوح باال ،سادهتر میکند؛
 .4برای تفکر عمیق ،زمینهسازی میکند؛
 .5انگیزه تحصیلی دانشآموزان را تقویت میکند؛
 .6حاصل پژوهش معلمان در این روش ،جنبه کاربردی پیدا میکند.
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معاون پژوهش مدرسه علميه الزهرا(س) واوان

پژوهش علمی ،فرایندی است که در تحقق فرضیههای ذهن خالق بشر شکل میگیرد و در
حوزه علوم دینی از ضرورتی انکار ناپذیر برخوردار است .در چند دهه اخیر ،پژوهش و روشهای
آن ،به ویژه در حوزه علوم انسانی ،بیشتر مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.
اما نگاه کالن به پژوهش در حوزههای مختلف علوم در جامعه اسالمی ایران ،نشان میدهد که
این فرهنگ برخالف آموزش ،گســترش چندانی نیافته است .لیکن فارغ از نقاط ضعف در این
زمینه ،حرکت حوزههای علمیه خواهران ،رو به رشــد بوده و انتظار میرود با سرمایهگذاری در
مطالعات گروهی و تدبیر در جهت ارائه این تحقیقات به سایر محققین ،این رشد کامل گردد.
خالقیت و نوآوری درپژوهش

مســأله خالقیت در حوزههای علمیه خواهران ،در ابعاد مختلف علمی-پژوهشی ،میتواند
نمایان شــود .شاید بتوان گفت :شایعترین آفت در عرصه پژوهشهای حوزوی ،موازی کاری
و عدم عنایت الزم به خالقیت و پردازش نظریه اســت .از جمله مؤلفههایی که میبایست در
این راســتا مورد توجه محققین و پژوهشگران عرصه دین قرار بگیرد ،برخورداری از بینش و
بصیــرت اســت .نظام اجتهادی فقه امامیه ،همواره امکان بیــان آراء و نظرات مخالف و به
عبارتی ،تضارب آراء را داشــته است؛ چرا که عامل اساسی پویایی و انعطافپذیری اسالم در
مواجهه با تحوالت و مسائل مستحدثه ،همین تضارب آراء است.
آموزش و پژوهش در حوزه علمیه

با تامل در نظام آموزش حوزههای علمیه خواهران در مییابیم که متأسفانه ،گفتن ،شنیدن
و حفظ کردن ،ارکان یادگیری را تشــکیل داد ه اســت .در نظام فعلی ،رابطه استاد و شاگرد،
رابطهای صرف ًا یک طرفه است .نظام حافظه محور ،مانع بروز و ظهور خالقیت است .به عبارت
دیگر ،باید در فرایند تدریس ،فرصتی ایجاد شــود تا فراگیران ،نحوه یادگیری را تمرین کنند.
خودیادگیری ،خوداندیشــی ،خودباوری ،اعتماد به نفس ،خــود ارزیابی ،تفکر انتقادی و تفکر
خالق ،نقطه عطف نگرش یادگیری بر اساس نظریه پژوهش محوری است.
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«ا ْع ِق ُلوا الْخَ َب َر إِ َذا َســ ِم ْع ُت ُمو ُه َعق َْل ِر َعا َی ٍة َل َعق َْل ِر َوا َی ٍة َفإِ َّن ُر َوا َة الْ ِعلْ ِم َکث ٌِیر َو ُر َعاتَ ُه َقل ٌ
ِیل»؛
وقتی مطلبی را میشنوید آن را تحلیل و جوانبش را بررسی کنید ،نه این که فقط شنونده باشید
و به ذهن بسپارید .افرادی که مطلب را حفظ میکنند زیادند اما افرادی که مطالب را تحلیل
میکنند کم هستند (امير المؤمنين (ع) ،نهج البالغه ،حکمت .)98
تمام تالشهایی که برای آموزش صورت میگیرد بهمنظور حرکت دادن انسان به سوی کمال
و ایجاد زندگی مطابق با هدف خلقت اســت و این مقصود ،نیازمند رشد قوای فکری و عقالنی
است .تفکر و تحقیق ابزار زندگی و حرکت به سوی کمال است .آموزشی موفق است که فضای
آن فضای تفکر و تحقیق باشــد نه فضای روخوانی و حفظ متون .طالب علمی موفق است که
از ابتدای تحصیل به دنبال «تفکر و تحقیق» باشد .ذهنی که برای کشف حقیقت تالش کرده
باشــد وقتی وارد پژوهش میشود خود به خود به تمام زوایا و جوانب مطالب توجه خواهد کرد؛
زیرا در یک موقعیت مقایسهای قرار گرفته است .محقق نسبت به موضوع و مسائل آن فکر کرده
و تشــخیصهایی را به دست آورده است .وقتی پژوهش میکند؛ یعنی تشخیص خود را درباره
مطالب ارائه میدهد؛ بنابر این ناخود آگاه بین تشخیص محقق و یافتهها مقایسه انجام میشود و
این موقعیت سبب تمرکز و باال رفتن دقت در دریافت مطالب و تفکر خالق میگردد.
از آنجــا که حوزه عهــدهدار فهم و تبیین و آموزش و تبلیغ دین اســت .محورهای اصلی و
پژوهشهای اسالم شناسی در حوزه میبایست در حیطه نگرش و قانون اسالم و فرهنگ اسالم
باشد .در مرحله نگرش سازی ،ابزارسازی و شناخت «قانون دین» مبتنی بر تفکر و تحقیق است
و در مرحله راهبردسازی «تخصصی کردن علم» مهم است که بتوان به سطح فهم استداللی
از دین رسید .براین اساس در هر رشتهای برای رسیدن به اهداف آن نیازمند سه ابزار هستیم:
الف) شناخت کالن از آن علم؛ ب) شناخت زبان آن علم؛ ج) شناخت روش تحقیق و تفکر.
اجتناب از رویکرد تحقیق تحمیلی یا نمایشی

در سیستم آموزشی میبایست تحقیق و پژوهش ،خمیر مایه اصلی و محوری باشد و از حافظه
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محوری اجتناب کرد تا قدرت تحلیل مسایل و انجام پروژههای تحقیقاتی برای شناسایی نیازها،
رفع کمبودها و آسیب شناسی مشکالت جامعه صورت پذیرد .میبایست تحقیق و پژوهش نقش
هدایتگر و راهنمای فرهنگ در جهت اصالح امور زندگی باشد.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به ضرورت بازنگری جدی و علمی و توجه به جنبش نرم
افزاری تأکید داشته اند؛ با عنایت به همین رویکرد معظم له ،اساسیترین اقدام برای ایجاد روحیه
پژوهشی ،ایجاد تحول اساسی و بنیادین و تخصصی کردن موضوعات است.
مرحله دیگر ،ساختار تخصصی موضوعات میباشد که برای رسیدن به فهم خالق و مهارت در
الگو سازی در برنامههای اجرایی اسالمی برای زندگی ظاهری و باطنی ،باید به آن توجه نمود.
برخی پیشنهادات پژوهش:

 لزوم توجه به تحقیق وپژوهش در نظام ارزشیابی آموزشی؛جهت دهی و روشمند سازی پژوهشهای کاربردی؛ توجه به مهارتهای تفکر و تحقیق و موضوع شناسی؛ بستر سازی و غنی سازی تحقیق با تأکید بر تناسب موضوعات با نیازهای جامعه؛ توانمند سازی و حمایت از محققان و پژوهشگران؛تعمق بخشی و پژوهش محوری دربرنامهریزی های علمی؛ ارائه روشهای سودمند و هدفمند و همسو با نیازجامعه؛ -لزوم توجه به پژوهش گران و پشتوانه محکم مسئولین.

آیندهای روشن فرا روی جشنواره عالمه حلی(ره)

ضمن تشــکر از کلیه دست اندرکاران ،امیدوارم جشنواره با توجه به مطالب مذکور ،در آینده
از غنای علمی ویژه برخوردار گردد؛ اما برای رونقبخشی به آن ،سیاستگذاری برای رسیدن به
وضعیت مطلوب و ایدهال ،ضروری است .نکته اساسی این است که اکثر پژوهشها ،فیشبرداری
و تلخیص است نه تحلیل و تدقیق! این مهمترین آسیب تحقیقات علمی میباشد؛ بنابه فرمایش
آیه اهلل جوادی آملی« :این مسئله موجب رواج فرهنگ مصرف گرایی است نه کالبد شکافی».
تحقیق کاربردی ضعیف اســت .از نقاط قوت آن ،وجود
در پژوهشها ،پایبندی به روشهای
ِ
منابع و محتوای دست اول وحضور اساتید است که با جهت دهی میتوان در زمینه کاربردی کردن
موضوعات گامی مؤثر برداشت .نکته دیگر اینکه نظام پژوهشی حوزه به مهندسی دقیقتری نیاز
دارد تا بتواند همسو با تحوالت علوم پیش رود؛ و إال در صورت عدم بازآفرینی عقب خواهد ماند.
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در يادداشتي از خانم ام البنين خالقيان
عضو گروه علمي جشنواره

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات تمامی دست اندرکاران جشنواره عالمه حلی ،در ارزیابی
اجمالی آثار ارسال شده به جشنواره که توسط اینجانب انجام گرفت ،غالب ًا آثار از حیث محتوا،
ضعیف و از ســبک و ســاختار و غنای محتوا و خالقیت و نوآوری ،کم بهره به نظر می رسید
و ر ّدپای نویســنده و قلم وی در آثارش کمتر دیده میشــد .اگر چه مقاالت ساختار ظاهری
آثار معموال رعایت شــده بود ،ولیکن غالب ًا محتوایی علمی نداشته و ضوابط دقیق در نوشتن
هیچکدام از موارد مذکور رعایت نشده بود .علی رغم وجود چنین وضعیتی ،مقاالتی هم دیده
میشد که عالوه بر اینکه از ســاختار و انسجام مطالب و چارچوب محتوایی خوبی برخوردار
بودند و از منابع متعدد و غنی ،کام ً
ال مرتبط و دست اول استفاده شده بود ،تحلیلها ،نظریات
و نقدهای نویسنده نیز مشهود و قابل تحسین بود.
آثار ارســال شــده به جشــنواره ،غالب ًا مقاله و پایان نامه بود که غالبا به روش کتابخانهای
تدوین شــده بود .با توجه به اینکه موضوعات پیشنهادی جشنواره ،قابلیت تحقیق پیمایشی
و پژوهشهای میدانی را داشــت ،ولی عم ً
ال تحقیقاتی که بر اساس روش میدانی انجام شده
باشد ،کمتر به چشم می خورد.
بنابراین ،اگر انتظار میرود تحقیقات طالب ،جدید و کاربردی باشد و در جهت بهینه کردن
و ضعیت موجود اجتماع بتوان از نتایج آنها بهره برد ،باید طالب از طریق برگزاری دوره های
آموزشی ،با روش تحقیق میدانی و تجزیه و تحلیل آماری آشنا شوند و انگیزه پیدا کنند تا به
چنین تحقیقاتی که البته بسیار پر زحمت نیز هستند اقبال نشان دهند.
با توجه به بسته بودن فضای نوآوری ،نظریه پردازی و نقد ،هنوز روش علمی تحقیق ،الاقل
در حوزه علوم اسالمی ،منتج و کاربردی نشده و برای تشخیص اینکه چه چیزی نوآوری است
و کدام نظریه است و کدام نقد علمی ،معیار مشخصی وجود ندارد.
در میان آثار رســیده به جشنواره عالمه حلی برخی مقاالت ارزشمند که دارای موضوعات
کاربردی و به روز و درصدد پاســخگویی به نیازهای جامعه و شبهات مطرح در جامعه تدوین
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شده بود ،نیز به چشم میخورد که نشان دهنده ،هوشیاری و دغدغه مداری طالب میباشد.
غالب آثار ارســالی به جشنواره ،در حد آثار علمی-پژوهشی و یا علمی ترویجی نبود .از این
رو ،برگزاری کالس های روش تحقیق و آشنایی طالب با شیوه های استاندارد مقاله نویسی
و تولید آثار علمی ،ضروری است ،چرا که شأن پژوهش ،فرآیند تولید علم است ،برخالف بسط
اطالعات دیگران که توسعه است نه پژوهش.
اگر چه شاهد تالشهای بسیاری برای برگزاری این جشنواره هستیم و نسبت به سالهای
گذشته روند رو به رشد آن مشهود است ،ولی باید گفت این جشنواره در مقایسه با جشنوارههایی
که وجهه فرا ملی دارند ،مسلم ًا قابل رقابت نمیباشند ،با این حال در مقایسه با جشنوارههای
داخلی هم تراز از حیث وسعت ،در رقابت است و در حدی متوسط قرار دارد.
ِ
از طالب و پژوهشگران انتظار میرود ،با باال بردن توان و دانش و مهارت خود و آشنا شدن
با روشهای تحقیق و با انتخاب موضوعات نو ،بدیع و غیرتکراری و همســو با نیاز جامعه و
با بهرهمندی از منابع غنی ،متعدد ،اصیل ،دست اول و کام ً
ال مرتبط ،به جمع آوری اطالعات
پرداخته و با رعایت اخالق حرفهای پژوهش و با حوصله و دقت ،مراحل تحقیق را طی نمایند.
در این راستا الزم است از ســاده انگاری و شتاب زدگی در تحقیقات و پژوهشهای خود،
دوری نموده و امانتداری الزم را مراعات و مستند سازی کنند .مرعوب اسم ها و رسمها نشوند
تا بتوانند مطالب را نقد و تحلیل کنند .ســئواالت اصلی و فرعی را به درستی طراحی نمایند.
منبع شناســی دقیق داشته باشند و مطالب را مستند و متقن بیان کنند .از خرافات و تعصبات
خانوادگی ،فرقهای ،صنفی ،سیاســی و نژادی دوری نمایند .با اســتفاده از حس کنجکاوی،
تجــارب ،دانش و وقایع زندگی روزمره خود ،و با مشــاوره با متخصصان مجرب و مراجعه به
منابــع و مقاالت تخصصی و منابع الکترونیکی و  ...موضوعــی نو ،کاربردی ،غیر تکراری و
دارای اولویت و اهمیت را انتخاب نمایند و اندیشــههای خود را در موضوعات کلی به ســؤال
تبدیل نمایند و سپس به اصالح و ویرایش آنها پرداخته و به مسأله تحقیق دست پیدا کنند
و تحقیقی مسأله محور را پی ریزی کنند.
در این راســتا ،تعیین طرح دقیق ،عنوان مناســب ،پیشینه سازی مســأله ،فرضیه یابی و
روششناســی مسأله مورد انتظار است .باشد تا بتوانند اثری دارای نوآوری در شیوه و سبک و
محتوا داشــته باشند .نظریهای را به بار بنشانند ،به گسترش دانش کمک کرد ،و پاسخ گویی
مسائل جامعه و شبهات آن باشند و به نحوی از انحاء به تولید علم بپردازند.
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ش
ج� ش� ن�واره عالمه حلی(ره) و ض� ت
رور�اهی پ� ی�رو
در يادداشتي از خانم زهرا امي
عضو گروه علمي جشنواره

برگزاری جشنواره استانی عالمه حلی(ره) ،حرکت میمون و مبارکی است که اکنون ،حوزه
علمیه تهران ،علیرغم ضعفها و کاستیهای موجود ،از ثمرات آن بهرهمند گردیده است .با
این وصف ،چند نکته در رابطه با آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ،قابل ذکر است:
 .1تنوع در بهکارگیری انواع روشهای تحقیق ،چندان به چشم نمیآید .به طور طبیعی،
روش کتابخانهای ،رایجترین روش تحقیق در علوم انســانی به شمار میآید و آثار پنجمین
جشنواره عالمه حلی نیز عمدت ًا بر مبنای همین روش سامان یافته بودند.
 .2متأسفانه غالب آثار بر اســاس یک مسئله ،حل مشکل و با رویکردی کاربردی نبوده
است .غالب ًا آثار با موضوعاتی تکراری و محدود به مسائل فردی و محلی بوده است.
 - 3تخصصی شدن و محوربندی کردن پژوهشها از نظر محتوا و ساختار و نیز سطحبندی
کردن شــرکت کنندگان بر عمق پژوهشها میافزاید .حرکت به ســمت تخصصی شــدن
موضوعات و تفکیک تنوع شرکت کنندگان ،یکی از ضرورتهای پیش روی جشنواره است.
 . 4اهداف جشــنواره ،در عمل با ابهامهایی مواجه است .به طور مثال ،هنوز کام ً
ال روشن
نیســت که این جشنواره به دنبال نوآوری اســت یا به دنبال ایجاد انگیزه یا هر دو! مسلم ًا،
ارزیابی و داوری نهایی آثار بر اساس هر کدام از این سه مورد ،متفاوت خواهد بود و فرمهای
ویژه ارزیابی نیز با مؤلفهها و اولویتهای متفاوتی تهیه خواهد شد.
 .5انتظار میرود طالب به ویژه پایههای چهارم به باال با اخالق پژوهش آشــنا شــده و
از نقل قول از آثار دیگران ،بدون ذکر منبع پرهیز کنند .اما متأســفانه هنوز در برخی موارد
مشاهده میکنیم که التزام اخالقی کافی به این مهم رعایت نمیشود؛
 .6از طریق تشــویق طالب به مطالعه کتب غیر درسی ،آشــنايي با چالشهای فکری-
اعتقادی جوانان ،تواضع علمی و دوری از دگماتیسم و جزمگرایی ،آشنایی با روشهای مختلف
حل مسئله ،آشنایی با مهارتهای تفکر انتقادی و تفکر خالق ،باال بردن توانمندیهای فردی
از طریق حضور در کارگاههای پژوهش و ،...میتوان مسیر پیشرفت پژوهشی را فراهم آورد.
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ج���واره عالمه لی(ره) و رو�� � ض�ای لمی در حو هاهی لم ی�ه
در يادداشتي از خانم فاطمه فالح
عضو گروه علمي جشنوارها

جشــنواره عالمــه حلی (ره) یک از مجامع علمی اســت که می تواند بــه روحیه تتبع
و پژوهش کمک کرده و ســبب ایجاد زمينه هایي مناســب براي شــكوفايي استعدادها،
برانگيختن خالقيــت علمي طالب و بهره گيري از توانمندي ايشــان در تقويت و تحقق
فضاي علمــي و بالتبع ،تقويت و تحكيم حوزههای علمیه شــود .در مورد کیفیت آثار باید
گفت آثار ارســالی از حیث محتوا متفاوت بودند ،اما آنچه بنده ارزیابی کردم عمدت ًا متوسط
رو به ضعیف بود که حتی در برخی موارد ،خصوص ًا مقاالت ،شیوه نگارش رعایت نشده بود؛
هر چند روشمندی را در تحقیقات پایانی بیشــتر شــاهد بودیم .اکثر آثار جمع بندی بود و
نوآوری خاصی در آنها مشاهده نشد که این مساله شاید به خاطر سطح تحصیالت شرکت
کنندگان که اغلب ســطح  2بودند ،می باشد .از نظر استفاده از موضوعات کاربردی و بروز،
رشد قابل مالحظه ای دیده میشود که البته این مساله ناشی از این است که دست طالب
برای ارسال آثار با هر موضوعی باز گذاشته شده است.
با مطالعه آثار ارســالی عمده ضعف را در نگارش متن و بازنویســی متون توســط خود
نویســنده و نداشتن آشنایی با شیوه مقاله نویسی یافتم .مدارس علمیه می توانند با تشکیل
انجمن های علمی و فعال نگاه داشــتن آنها ،برگزاری کرســیهای آزاداندیشی ،آموزش
مهارت های جانبی همچون روش تحقیق ،نویســندگی و فیش برداری به این مهم کمک
کنند .طالب نیز با تفکر و طرح ســوال و تبدیل آن به موضوعات پژوهشــی و شرکت در
انجمن های علمی و حضور در کارگاه های آموزشی و پژوهشی و مطالعه آثار فاخر میتوانند
انتظــار به حــق رهبر معظم انقالب مبنی بــر منطبق کردن خودمــان و تالش و فعالیت
علمىمان را با نیازهای جامعه ،جامه عمل بپوشانند.
بــه نظر می رســد برای ایجاد انگیزه در بین طالب عالوه بــر اهدای جوایز و تجلیل از
محققین با وزارت علوم هماهنگی شــود که برای مقاالت برگزیده درجه علمی تعیین گردد
تا نویسندگان بتوانند از ثمره علمی خود در دانشگاه ها و ادامه تحصیالت بهرهمند شوند.
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ج���واره عالمه لی(ره) ،ج لی ب� می در و ه م ی�ه هران
در يادداشتي از خانم فاطمه محمد
عضو گروه علمي جشنواره

آثار متعددي که در جریان ارزيابي از نظر گذشت ،با عناوينی علمی و بعض ًا بديع و نوآورانه
ارائه شده بودند که گوياي عالقمندي طالب جوان به مهمترین مسائل علمی و چالشهای
روز بود؛ ا ّما متأسفانه محتوای آثار در بيشتر موارد ،توسط خود نویسنده ،پرورانده نشده بود.
البته ،با وجود پايبندي طالب به رعايت شــئونات ظاهري تحقيــق ،ا ّما اكثر آثار با فقدان
ساختار منطقي در محتوای متن و ضعف عبارتپردازي توسط مؤلف ،مواجه بوده است.
طــاب جوان و متفكر ما در كنار بعد نظري و علمي ،بايد همواره ســعي نمایند تا در ابعاد
عملي و پاسخگويي به مسائل روز توانمند گردند؛ لذا تشويق و ترغيب ايشان ،و استعانتشان
در راه تحقيــق و پژوهش ،از تكاليفي اســت كه بر عهده مســئوالن و متولیان پژوهش در
علمي پرباري چون جشنواره عالمه
حوزههای علمیه است .برگزاری همايشها و جشنوارههاي ِ
حلي(ره) ،میتواند در فراهم آوردن زمینههای رشد علمی طالب ،بسیار مؤثر باشد.
بطور كلي ،با توجه به ارزيابيهاي انجام شــده ،ميتوان اعالم داشــت كه سطح علمی
مقاالت ،تحقيقات پاياني و پاياننامهها ،که به مرحله ارزیابی تفصيلي راه یافته بودند ،پربار
و مطمح نظر بوده و حتي ميتوان اذعان داشــت كه سطح علمی آثار برگزيده ،قابل رقابت
با مقاالت و تحقيقات ســطح باال در دیگر مراکز علمی کشور است؛ ا ّما جاي بسي تأسف و
تأثر است كه به طور معمول ،طالب ما از قلم فرسايي هراسان هستند و صرف ًا به نقل اقوال
و آراء دیگران بسنده ميكنند.
به اين ترتيب ،از آنجا كه نام و آوازه جشــنواره عالمه حلی(ره) فراگير شده و طالب اهل
فكر و خوش ذوق را به رقابتی علمي فرا ميخواند ،برماست كه با توجه به نيازسنجي جامعه
در وهلة ا ّول و ســپس نيازسنجي طالب در مســائل مبتالبه روز ،به تداوم چنين محافلي
همت گماريم« .نقد» و تالش برای «ارائه نوآوری در موضوع تحقیق» دو موضوع بســیار
پر اهمیتی هســتند که زمینه تولید علم را فراهم میآورند؛ معاألسف ،این دو موضوع بسیار
مهم ،در میان طالب مدارس علمیه ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
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ت�ح ق� ق� ت عل � س ت � � ت� ب�ل� غ
ت
س
� ی ا� می ،پا�یه و ا اس در یس و ی� ا �
در يادداشتي از خانم خديجه حاجي نصيري
عضو گروه علمي جشنوارها

قبل از هر چیز از مســئولین و دست اندرکاران جشنوار ه عالمه حلی(ره) به مناسبت برپایی
و احیای تحقیق و پژوهش در مدارس علمیه ،تشکر و قدردانی میکنم .برپایی جشنوارههای
علمی ،میتواند در ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش در طالب مؤثر واقع شود و با اهدای جوایز،
آنان را در این امر مهم تشــویق و ترغیب نماید؛ اما برای هرچه پربار شــدن جشنواره عالمه
حلی(ره) ،در این زمینه نکات و پیشنهاداتی را مطرح مینمایم:
 .1آثار ارسالی ،از نظر کمی قابل توجه میباشد؛ اما از نظر کیفی و محتوای علمی ،در سطح
متوسطی قرار دارد.
 .2معمو ًال آثار ارسالی به دبیرخانه توصیفی و گردآوری بوده و تنها معدودی از آنها از ارزش
علمی-پژوهشی برخوردار بودند.
 .3آثار از سطوح مختلف طالب پذیرفته میشود؛ در صورتی که میبایست از هم تفکیک شده
و معیارهای سنجش از لحاظ کیفی ،نسبت به سطوح مورد نظر ،رتبهبندی و تدوین شود.
 .4عمــده آثار ،تکــراری و موضوع محور بودند در حالی که انتظار میرود آثار ارســالی به
جشنواره ،مسئله محور و کاربردی باشند.
 .5غالب خروجی حوزههای علمیه ،مبلغ و مدرس هستند و کمتر طلبهای در وادی تحقیق
وارد میشــود در حالی که پایه و بنیان تبلیغ و تدریس ،تحقیق اســت؛ روح تحقیق باید در
حوزههای علمیه تقویت شود.
 .6بایــد روشهای صحیح تحقیق علمی به طالب آموزش داده شــود .معاونین پژوهش
مدارس علمیه نیز باید خود ،محقق باشند.
 .7پاالیش اولی ه آثار باید در خود مدارس انجام شود و آثار برگزیده به جشنواره ارسال گردد
تا هم در هزینه و هم در وقت صرفهجویی گردد.
 .8موضوع آثار ارسالی ،از پویایی مناسبی برخوردار نیست .اکثر آثاری که فرستاده میشود،
آثاری است که قب ً
ال روی آنها کار شده است.
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ن �ز ع
شن
ح
�
ل�ز وم ه مسو ی�ی ج���واره عالمه لی (ره) ب�ا � ی�ا اهی لمی
در يادداشتي از خانم فاطمه سروي
عضو گروه علمي جشنوارها

با توجه به ضرورتهای جامعه علمی و نیاز به تولید علم و نظریات کاربردی ،تالش برای
غنیســازی محتوای آثار پژوهشی طالب در جشنواره عالمه حلی(ره) از ضروریات محسوب
میشود .همین امر زمینهای میشود تا طالب پژوهشگر رویکردی محتوایی به پژوهش داشته
باشند و ثمره این نگاه منجر به آن میشود که هرچه بیشتر به موضوعاتی که جنبه کاربردی
بیشتری دارد و از سویی مناسب با نیاز جامعه و منطبق با مسائل روز است پرداخته و در نتیجه
در اولیت کار پژوهشــی قرار گرفته و با درایت از تکراری بودن و غیر کارآمد بودن بسیاری از
موضوعات تحقیقی اجتناب شود.
برای نیل به این هدف ،پیشــنهاد میشود طالب خالق را شناسایی کرده و جهت آموزش
آنها از اساتید مجرب پژوهشی استفاده کند .حضور طالب ،استقبال از ایده و افکار نو ،آشنایی
با مؤسسات پژوهشی و مجالت معتبر در حوزه دین و برگزاری جشنوارههای علمی پژوهشی،
آیندهای درخشــان بــرای حوزویان رقم زده و همانگونه که رهبــر فرزانه فرمودند ،تحقیق و
پژوهش که نیاز حوزههای علمیه است هرچه پربارتر در صحنه رقابت علمی تحقیقی وارد بشود.
از طالب گرانقدر انتظار میرود به فرمایش قرآن و سیره اهل بیت و در راستای امر والیت،
جهــت احیای امر دین علم و آموزههای خود را با پژوهش و تحقیق غنا و دوام بخشــیده و
نوآوری و بروز رســانی ،زبان قابل فهم ،نیاز سنجی جامعه و پیام رسانی جهانی را در اولویت
علم آموزی قرار بدهند؛ همانگونه که رسالت دین اسالم ،رسالتی جهانی است.
برای نیل به این هدف ،توجه به چند نکته ضروری است:
-1اساتید محترم پژوهش ،از کیفیت جشنواره و ضوابط و دستورالعملهای الزم ،آگاهی کافی
داشــته باشند؛ -2برخی موضوعات ضروری ،کارشناسی شده و بهعنوان موضوعات پیشنهادی
به طالب عالقهمند ارائه شــود؛ -3برگزاری کالسهای روش تحقیق ،دقیق ًا در راستای اهداف
جشنواره با استفاده از اساتید مجرب ،از ضروریات است؛ -4توجیه طالب پژوهشگر ،جهت ارسال
تحقیقات کالسی ،با رعایت اخالق علمی و اصول پژوهشی.
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در مدارس لم�یه
در يادداشتي از خانم کبري فرجي
عضو گروه علمي جشنوارها

ضرورت برگزاری جشنوارههای علمی و کاربرد آنها

برگزاری جشنوارههای علمی معمو ًال با هدف آزمون میزان توانمندیهای علمی شرکتکنندگان
و همچنین میزان توفیق برنامهریزان در برنامههای طراحی شده در حوزه مربوطه است .قاعدت ًا
معاونت پژوهش حوزههای علمیه برادران و خواهران استان تهران ،با همین هدف مهم ،جشنواره
را پیش میبرند .اما الزم اســت پس از برگزاری جشنواره ،به تحلیل ساختار موضوع و محتوای
آثار پرداخته شود تا بتوان وضعیت فعلی را نسبت به وضعیت قبلی ارزیابی کرد و میزان پیشرفت
فعالیتهای مدنظر را سنجند و با آسیبشناسی فعالیتها ،نواقص آن را برطرف نمود.
ساختار و کیفیت آثار ارسالی به پنجمین جشنواره

آثار ارســالی از بُعد ســاختاری از قوت الزم برخوردار نبود .از بُعد محتوایی نیز میتوان گفت:
توجه به مسائل جدید ،گستره موضوع تحقیق و توجه به کاربردی و نو بودن موضوع ،تحلیل و
تبیین و نقد منطقی و روشمند ،ارائه استداللهای مناسب و قوی و ارائه دستاوردهای مشخص،
در آثار ارسالی ،قابل توجه نبود .با توجه به اینکه عمده آثار از نوع تحقیقات کتابخانهای است و به
گردآوری مطالب از منابع و متون پرداخته شده ،از روش تحقیق خاصی بهره نبرده است .در برخی
آثار عدم رعایت اخالق پژوهشی ،عدم استفاده از منابع متعدد و متقن ،عدم استفاده از روشهای
جدید و یا حداقل صحیح ارجاع دهی ،عدم انسجام منطقی و ارتباط منطقی اجزای مقاله با یکدیگر
نشــانگر ناآگاهی و یا عدم بهرهگیری طالب از روشهای مختلف تحقیق میباشــد .علیرغم
ضعفهایی که در ساختار و محتوا دیده میشد ،به طور کلی موضوعات از تنوع خوبی برخوردار
بود .اما به دلیل عدم رعایت شیوههای صحیح تحقیق ،دستاورد خاصی را به دنبال نداشته است.
جشنواره عالمه حلی(ره) در قیاس با سایر جشنوارهها

جشنواره عالمه حلی(ره) ،سیر ارتقایی خوبی را طی این چند سال داشته است و انشاء اهلل در
آینده نیز با افق دید وسیع مسئوالن و جدیت آنها در این کار ،از توفیقات بیشتری برخوردار خواهد
بود؛ اما الزمه این امر توجه به چند نکته است:
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الف  -معمو ًال «پژوهش» در مدارس علمیه ،در قیاس با «آموزش» ،دچار بی مهری و برخی
نگاههای نادرســت شده است .رواج و احیاء مجدد س ّنت و فرهنگ تحقیق در حوزههای علمیه،
مســتلزم ضروری دانستن این س ّنت ،از باالترین ســطوح حوزه تا طالب مدارس علمیه است؛
اســاتید مدارس علمیه ،باید با تقویت روحیه پژوهشــی در خود و طالب ،نخستین سنگ بنای
شــکلگیری پژوهشهای علمی را ایجاد کنند .ب  -اساتید مدارس علمیه نیز باید از طرقی به
انجام فعالیتهای علمی و تولید آثار پژوهشی ،مبادرت ورزند .ج  -جشنواره عالمه حلی(ره) در
سطح مدارس علمیه خواهران و برادران کام ً
ال شناخته شده است و از جایگاه نسبت ًا خوبی برخوردار
است؛ اما پس از گذشت چند سال از برگزاری آن در سطح مدارس علمیه و طی مراحل اولیه و
احیان ًا رفع نواقص احتمالی ،بهتر است جشنواره با مشارکت چند نهاد علمی و آموزشی دیگر برگزار
شود تا سطح علمی جشنواره عالمه حلی(ره) با جشنوارههای سایر نهادهای آموزشی مقایسه و
ارزیابی شود.
توجه به معنویات ،در کنار مسائل علمی و توجه به مشکالت جامعه

راحت طلبی ،روزمرهگی ،مدرکگرایی ،سطحینگری و عدم توجه کافی به معنویات ،از جمله
آسیبها و آفاتی است که ممکن است طالب علم را دچار مشکل کند .از اینرو ،توجه جدی به
مسائل معنوی و علمی و توجه دادن طالب به مسائل اساسی و مشکالت واقعی در حوزههای
مختلف ،از مهمترین وظایف مسئوالن ،مدیران و اساتید حوزههای علمیه است.
ارتقاء مهارت نویسندگی

نویسندگی یک مهارت است که دستیابی و پیشرفت در آن نیاز به فراگیری خرده مهارتهایی
دارد .مهارت تندخوانی و مهارت نحوه استفاده از کتابها و منابع دیجیتال ،از جمله این مهارتها
است .ارائه واحدهای درسی و برگزاری کارگاههای مهارت نویسندگی در همان سالهای ابتدایی
تحصیل در مدارس علمیه ،میتواند بسیار راهگشا باشد.
در این راستا پیشنهادات دیگری نیز ارائه میشود :آموزش مکاتبهای مقاله نویسی؛ راهاندازی
صدای پژوهش جهت پاسخگویی به سواالت پژوهشگران؛ راهاندازی نشریه پژوهشی در سطح
مدارس جهت انتشار مقاالت اساتید و طالب؛ راهاندازی مدرسه پژوهش که در ایام تعطیالت
دورههای روش تحقیق در آنها برگزار گردد؛ تشــکیل تیمهای پژوهشی و انجام تحقیقات
میدانی به منظور بررسی مسائل و موضوعات مبتالبه حوزهها و اتخاذ تصمیم و برنامهریزی بر
مبنای آنها؛ طراحی برنامه مستمر تحقیقاتی در کنار سایر برنامههای درسی طالب.
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نام پژوهشگر :خانم فاطمه بيرامي

مدرسه علميه  :مدرسه علميه بانو امين

گرايش علمي  :علوم انساني

			
رتبه  :دوم
			

(مرتبط با حوزه دين)

سطح :دو

امتياز85 :

چکیده

ارا� ق� آر��ني و روا�ي در ش�عر مهدوي ان� ق�
�ب ررسي ا ش� ت
ال� اسالمي
ب
ي

مســئله مهدویت همزمان با آغاز شعر پارسی ،به شکل پراکنده و غالب ًا با قرائت اهل تسنن،
در آثار منظوم وجود داشــته اســت .این موضوع با تأسیس صفویه و با رنگ و بوی شیعی قوت
میگیرد .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،با توجه به رویکرد انقالب و امام به مهدویت و همچنین
تحت تأثیر اندیشمندانی نظیر مطهری و شریعتی ،قرائتی متفاوت با گذشته ،از انتظار و مهدویت
در جامعه مطرح شــد و شــعرا نیز مثل سایر آحاد جامعه تحت تاثیر این فضا ،دست به آفرینش
مضامینی متفاوت با گذشته زدند .شاعران با بهره گیری از آیات و روایات ،جریان تازهای از شعر
مهدوی را ایجاد کردند .مولودیهها ،اشعار فراق و انتظار و سرانجام اشعار عدالتخواهانه و ترسیم
مدینه فاضلهی مهدوی ،سه حوزهی اصلی شعر مهدوی انقالب اسالمی را تشکیل میدهند.
یادداشت

شــعرمهدوی از دیرباز در ادبیات فارســی ظهور و بروز داشته است و شاعران فارسیگو اعم
از شــیعه و ســنی این موضوع را به صورت آشکار یا مستعار در اشعار خود منعکس کردهاند .در
ادبیات انقالب اسالمی نیز شــعر مهدوی به خاطر تحول اندیشگی یا فرهنگی ادبیات جایگاه
ویژهای یافت و شاعرانی که در فضای انقالب تنفس کردهاند تأثیری مستقیم و غیرمستقیم از آن
پذیرفتهاند .این پژوهش بر آن بود که اشارات قرآنی و روایی و همچنین پشتوانه معرفتی و فکری
شعر مهدوی عصر انقالب را واکاوی کند .جشنواره عالمه حلی(ره) طالب را دعوت میکند که
گامهای بلندتری در زمینه پژوهش و رفع ابهامات ذهنی خود برداشــته و از طالب جهت ارتقاء
ســطح علمی خود دعوت مینماید و در واقع به طالب امیدی میدهد که شــروعی باشد برای
کارهای پژوهشی بزرگتر .جای امثال عالمه حلیها در بین طالب خالی است و امید داریم که این
جشنواره بتواند کاری کند که طالب در حدی بتوانند در مسیر عالمهها قدم بردارند.
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نام پژوهشگر :خانم مريم خليل دخت
مدرسه علميه  :مدرسه علميه حضرتزينب

(س)

شاهد تهران

گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي
			
		
رتبه  :سوم

سطح :دو

امتياز81.75 :

ت
�ب ررسي م ق�ا ي�سه اي ��بع ي� ض� (ع ق��ده وم�ذ ه�� ،ج��نسي)در ح ق� قو� ب� ش�ر و ق�وان� ي�ن ك� في�ري اسالم(حدود�،قصاص،د� ت
ا�)
ب
ي
ي

چکيده

با نگاهی به قوانين کيفري اســام و مقايســه با آن حقوق بشــر ،متوجه تفاوتهايي بين
مسلمان و غيرمســلمان و مرد و زن ميشويم اما عاملي که باعث به وجود آمدن اين تفاوت
بين مسلمان و غيرمســلمان شده است ،کرامتي است که اسالم براي انسانها قائل است .با
بررسی اهداف مجازاتها در اسالم و غرب ،درخواهیم یافت که اسالم در پيشبيني مجازاتها
به همه ابعاد آنها توجه کرده است ،درصورتیکه ،اين قوانين هزار و چهارصد سال پيش ،وضع
شدهاند .وقتي شبهه تبعيض بين زن و مرد را در قوانين کيفري اسالم ،همراه با مباني اسالمي
و غربي ،مورد مقايســه و بررسي قرار مي دهيم ،متوجه مي شويم که اين تفاوت ها بر اساس
حکمتهاي واقعي است و نميتوان نام اين تفاوت را تبعيض گذاشت.
یادداشت

برخــود الزم میدانم که از بنیاد پژوهش مرکز مدیریــت خواهران به جهت برگزاری این
قبیل جشنوارهها تشــکر نمایم؛ چرا که نفس برگزاری چنین جشنوارههایی ،فرصتی است تا
پژوهشهای طلبهها مورد مطالعه و بررســی قــرار گیرند و زحمات آنها فقط با یک دفاعیه
پایان نپذیرد .همچنین باید این نکته را هم متذ ّکر شد که طلبهها برای نوشتن پژوهشهایی با
موضوع حقوقی ،فقهی و سایر موضوعاتی که کتابخانههای حوزوی از آن غنی نیستند ،مجبور
به استفاده از کتابخانههای دیگر هستند که جامعترین آنها کتابخانه ملی است ولی متأسفانه
این کتابخانه طلبههای ســطح دو را به سختی عضو میکند که همین موضوع دسترسی به
کتابهای غنی را برای طالب پژوهشگر دشوار میسازد و به نظرحقیر ،همین دسترسی سخت
به منابع ،از جمله موانع مهم برای پژوهش طالب به شمار میرود.
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نام پژوهشگر :خانم مرضيه آسيابان
مدرسه علميه  :مدرسه علميه مشکات انديشه
گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي
			
رتبه  :سوم
			

سطح :دو

امتياز80.5 :

چکيده

ت
ق
ق
ن
ق
ق
ق
�
ط
ث
�
س
ب�
�
ح
ح
نس
ك
�
�
م
�ب ررسي ي�قي �وا ي�ون �و� كودك با ي� ا� �و� كودك در ا الم

ســوال اصلي رساله پيش رو اين اســت که آيا ميتوان ميثاق حقوق کودک در اسالم را گام
مؤثري در حمايت از کودکان مسلمان و ارتقاء وضعيت آنان تلقي کرد؟ نخست سير تهيه و تدوين
کنوانسيون حقوق کودک ،مفاد آن ،حق شرط کشورهاي اسالمي بر کنوانسيون و زمينه و نحوه
شــکل گيري ميثاق و مفاد آن مورد توجه قرار گرفته است و سپس تعريف کودک ،اصول عدم
تبعيض ،منافع عاليه کودک ،حق حيات ،احترام به ديدگاههاي کودک و ســازوکارهاي اجرايي و
نظارتي در کنوانسيون و ميثاق مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است .در پايان نیز اشکاالت وارد بر
کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق حقوق کودک در اسالم مطرح و پيشنهاداتي در جهت نزديک
شدن بيشتر ميثاق به ديدگاههاي اسالم و رفع بعضي نواقص آن ،ارائه شده است.
یادداشت

بســیاری از نیازهای فکری و فرهنگی جامعه اسالمی باید از حوزه علمیه تأمین و به جامعه
تزریق شود .متأسفانه حوزه تاکنون نتوانسته به نحو مطلوبی این نیاز را پاسخ دهد درحالیکه یکی
از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری از حوزه و حوزیان این مطلب است .جشنواره عالمه حلی(ره)
فضایی برای عرضه توانایی علمی و پژوهشی طالب فراهم کرده است و ترویج و فرهنگسازی
امر پژوهش ،فعالسازی حوزویان و طالب جوان ،شناسایی بضاعت حوزه در جریان آزمایشی و
تمرینی تولید دانش ،شناسایی استعدادهای فعال در این عرصه ،و تقدیر از طالب جوان فعال در
امر پژوهش از رویکردهای مهم برگزاری این جشنواره بوده است .براساس این رسالت و رویکرد،
شایسته است که متولیان جشنواره با اهتمام جدی مسائل مورد نیاز جامعه در عرصههای علوم
اســامی و انســانی و موضوعات فرهنگی را رصد نمایند و با سمتوسو دادن به پژوهشهای
حوزویان و طالب در فعالکردن پاسخگویی به نیازهای دینی جامعه نقشآفرینی کنند.
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نام پژوهشگر :خانم زينب تيموري
مدرسه علميه  :مدرسه علميه الزهرا

(س)

ري

گرايش علمي  :اصول فقه
رتبه  :سوم		
			

سطح :دو

امتياز80.25 :

چکیده

كار�ب رد اصول عمل ي�ه در ب��يع

اصول عملیه اصطالح ًا قواعدی اســت که مجتهد به هنگام شــک در حکم عملی ،و در
صورت عدم دسترسی و فقدان دلیل بیانگر حکم واقعی ،به آن رجوع میکند .دین مبین اسالم
با احترام به مالکیت شخصی افراد ،دستاورد هر کس را متعلق به خود او میداند اما گاه دیده
شــده است که برخی معامالت با موازین شرعی مطابقت نداشته و در انجام آنها و در نتیجه
ملکیت شــخصی حاصل از آن برای افراد شــک حاصل میشود .این پژوهش نمونههایی از
چنین معامالتی را بیان کرده و چگونگی معیار صحت و بطالن آنها را مورد اشاره قرار داده
اســت که از بین نمونههای ذکرشده ،و با تکیه بر موضوع هر یک از این ادله و دلیل حجیت
آنها ،مشخص شد که کاربرد اصل استصحاب در این موارد بیش از سایر ادله بوده است .این
پژوهش با اســتفاده از روش توصیفی،کاربردی و تحلیلی به بیان نمونههایی چند از این نوع
کاربردها پرداخته است.
یادداشت

برای نگارش این مقاله ،به طور اختصاصی منابعی وجود نداشت که از ارتباط دو علم فقه و اصول
و کاربرد ادله فقاهتی در حکم فقهی بیع سخنی به میان آورده باشد و به همین جهت ،جستجو
و یافتن نمونهها و مصداقهایی از این نوع کاربردها بســیار ســخت و مشکل بود .عالوهبراین،
دسترسی به کتب قدیمی و دست اول نیز از دیگر دشواریهایی این تحقیق بود ،و نیز ملتزم بودن
به اســتفاده این کتابها در خود کتابخانهها و خارج نکردن آنها نیز کار را دشوارتر میساخت.
جشنواره عالمه حلی توانسته است تا حد مطلوبی ،طالب را در زمینه پژوهش و تحقیق تشویق
نماید .ســخن آخر اینکه امید است که مرکز و اساتید بخش پژوهش ،دورههایی جهت آموزش
ساختار درست یک مقاله و پژوهش علمی برای طالب و دانشجویان برگزار نماید.
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نام پژوهشگر :خانم نسرين نوري
مدرسه علميه  :مدرسه علميه کوثر ورامين
گرايش علمي  :علوم حديث و درايه
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :دو

امتياز77 :

چکيده

ي� م�ن�ز ل ت
حد� ث
� در ق� آر�ن و حد� ث
ي�

سند حديث منزلت در ميان صحاح معتبره متفق عليه است .مخصوص ًا که دو صحيح بخاري
و مســلم از آن ســخن به ميان آورده است .حديث منزلت به سه طريق نقل شده طريق اول را
صحيح بخاري و مسلم و دو طريق ديگر را غير از صحاح سته نقل کرده اند .حديث از لحاظ الفاظ
مختلف است .اما در عين حال از نظر معنا همه ُطرق متحد است .داللت حديث به اين حقيقت
واقف است که وزارت ،خالفت و واليت حضرت هارون و علي(ع) الهي و مقدس است يعني در
تعيين اين دو خواسته الهي نقش مهم داشته است .وقتي خواسته الهي در چنين امر دخيل بود
قهراً اهليت در امر وزارت و خالفت و واليت در کار است .حاصل آنکه بين مشبه به (هارون) و
مشبه (علي(ع)) ويژگيهاي فراوانی بوده و هست.
یادداشت

پذیرفتن آثار در ســه قالب و ارزیابی آنها بر اساس رتب ه تحصیلی و نیز رقابت گسترده بین
طالب در جشنواره عالمه حلی زمینهساز انجام این تحقیق بوده است .نکتهایی که در اینجا باید به
آن اشاره کرد این است که طالب عزیز فرصتها را غنیمت شمرده و نعمت تفکر و اندیشیدن که
خداوند متعال به انسان ارزانی داشته ،را قدر بدانند و از آن در راه بهدست آوردن علم وگرهگشایی
از مشکالت فکری ،عقیدتی و حل شبهات جامعه استفاده نمایند .الزم است که طالب گرامی در
طول تحصیل همزمان با فراگیری وآموزش علم ،به پژوهش و تحقیق بپردازند تا بعد از فراغت
از تحصیل یک مبلغ و پژوهشگر موفق و انسان آگاه به دین باشند .درپایان ،از مسئولین پژوهشی
این درخواست را دارم که در راستای مهارتافزایی طالب در زمینه اصول و مهارتهای تحقیق
و پژوهش ،وآشــنایی ایشان با موضوعات نو و کاربردی و نیزمعرفی اساتید مجرب و متخصص
همکاری الزم را مبذول دارند.
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نام پژوهشگر :خانم سكينه كرباليي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه حضرت عبدالعظيم حسني

(ع)

گرايش علمي  :علوم

انساني (مرتبط با حوزه دين)

			
		
رتبه  :شايسته تقدير

سطح :دو

امتياز76.25 :

چکیده

ت � �ث �ز �ج ف� ت� ن
س
�
ط
� اسالمي
در
ان
�أ ي�ر م ا �ب ر ر ار ا
ب

طب اســامی مجموعه تعالیم انبیاء و ائمه(ع) پیرامون بهداشت و درمان است که در روایات
گوناگون ذکر شــده است .طب اسالمی بر آن دسته اقوال ،اعمال و عادات پیامبر اکرم(ص) که
با سالمت روح و روان مرتبط بوده و اکنون با عنوان «طب نبوی» شناخته میشود ،استوار یافته
است .در این تحقیق نخست امور طبیعیه را بررسی کرده و سپس تاثیر مزاجها بر رفتار و اخالقیات
انسانها را مورد ارزیابی قرار دادهایم و در نهایت این نکته به اثبات رسیده است که طب اسالمی از
برخی جهات همچنان امتیازات بارزی بر علم پزشکی و روانشناسی رایج دارد .این طب را امروزه
طب یونانی یا ابنســینایی میخوانند و خود یکی از شاخههای علوم سنتی اسالمی به حساب
میآید که جایگاه برجستهایی در زندگی بسیاری از مسلمین یافته است.
یادداشت

خوشبختانه روز به روز بر شمار عالقهمندان به علم طب اسالمی افزوده میشود ،افرادی که
سعی بر این دارند که روش و رفتار زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهند .امید است که محققان
گرانقدر بتوانند با تالش و دلسوزی فراوان این موضوع ،یعنی تأثیر مزاج بر رفتار انسان در طب
اسالمی ،را در بسیاری از علوم مانند روانشناسی ،علوم اجتماعی و غیره کاربردی کرده و به این
نکته عنایت داشته باشند که با الهامگیری از این دیدگاه در دستیابی به اهداف واالی خود موفقتر
خواهند بود .جشنواره عالمه حلی به علت اطالعرسانی ضعیف ،در بنده انگیزهای برای ارسال این
تحقیق ایجاد نکرد .لذا از مسئولین گرامی جشنواره درخواست میشود که با اطالعرسانی بهتر از
طریق مسئولین محترم ،شور و انگیزه بیشتری در طالب عالقمند ایجاد نمایند تا با ارسال آثار
خود به این جشــنواره بتوانند آنها را در اختیار دیگران قرار دهند و خوانندگان نیز بتوانند از آن
تحقیقات بهرهمند شوند.
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نام پژوهشگر :خانم فاطمه حسيني
مدرسه علميه  :مدرسه علميه مشکات انديشه
گرايش علمي  :فلسفه و منطق
			
		
رتبه  :شايسته تقدير

سطح :دو

امتياز77 :

ش� خ ش ق ئ
�ذ
�ذ ه� م ف� ت ش ن
� ��اسي سهروردي)
ي�� ا�را� و مس�له و�ج ود ه��ني (�ج ا ي�گاه و�ج ود �ني در عر

چکیده

شیخ اشراق از موافقان نظریة وجود ذهنی به شمار میرود که برای اثبات آن براهینی نیز اقامه
نموده است .سهروردی به تمایز عالم ذهن و عین ،و وجود صور معقوله در ذهن اذعان میکند اما
معتقد است که صورت معقوله نمیتواند مالک ادراک و تعقل انسان باشد .ادراک حقایق از نظر
سهروردی با شهود مستقیم و بیواسطة نفس حاصل میشود که او آن را علم اشراقی مینامد.
مالک ادراک از نظر سهروردی علم اشراقی نفس است و صورت معقوله که همراه با علم اشراقی
در ذهن حاصل میشــود و به عقیدة شــیخ اشراق وجودی مثالی دارد ،تبعی و ثانوی به حساب
میآید .نفس با علم اشــراقی به درک اشیاء نائل میشود و در این هنگام بر اساس برهان شیخ
اشراق صورت شیء در ذهن وجود پیدا میکند .بنابراین اعتقاد سهروردی به وجود ذهنی با علم
اشراقی ناسازگار نبوده و قابل جمع است.
یادداشت

برگزاری جشــنوارههای علمی و پژوهشی همچون جشــنواره عالمه حلی با ارزیابی دقیق و
موشکافانه ،چند دســتاورد ارزشمند دارد -1 :با ایجاد فضایی برای عرضهي و ارائه پژوهشهای
حوزوی ،انگیزه خوبی در طالب و پژوهشــگران ایجاد میکند تا آمــوزش حوزوی را با رویکرد
جدی پژوهشی دنبال کنند؛  -2مدیران آموزش و پژوهش حوزههای علمیه را ترغیب میکند تا با
برنامهریزی ،طالب را برای ارائهی کارهای پژوهشی و باالبردن سطح علمی آنها آماده نمایند؛
تحقیقات حوزوی را به ســمت کیفی شدن و عمق یافتن و رویکردهای کاربردی پیش میبرد.
پژوهشهای حوزوی یا تحقیقات دانشــگاهی در موضوعات الهیات و معارف اسالمی ،معمو ًال با
مشکالت عمومی پژوهشهای علوم انسانی روبروست .دشواری امر نظریهپردازی در علوم انسانی،
موازیکاری را در پی دارد که گریختن از این آفت ،کار محقق را سخت میکند.
138

نام پژوهشگر :خانم مهديه فرخ
مدرسه علميه  :مدرسه علميه مشکات
گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :دو

امتياز75.75 :

چکیده

ف
حم � ت �ز ق ن ف �ز
ا
ي� ا ح� �� ق�ه جو�ه در � ق�ه امام ي�ه

از جمله حقوق مالی زوجین ،نفقه زوجه است که در صورت دوام عقد و تمکین زوجه به عنوان
حقی بر عهده زوج میباشد .نفقه زوجه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر ،اعم از خوراک
و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک ،گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد .وظیفه
مرد است که در مقابل تمکین زن ،به او نفقه دهد و دارابودن زن و عدم دارابودن وی در آن تأثیری
ندارد و اگر مرد در صورت تمکین زن ،از ارائه نفقه به او امتناع ورزد ،بنابر مبانی فقهی ،توسط حاکم
ملزم به پرداخت نفقه میشود .ادله وجوب نفقه زوجه شامل آیات و روایات و اجماع است .مشهور
فقها شرط وجوب نفقه زوجه را دایمیبودن عقد و تمکین کامل زوجه میدانند .این پژوهش سیر
بحث «حق نفقه زوجه» در میان فقه شیعه را مورد بررسی قرار داده و احکام و حدود نفقه آن را
که شامل ادله ،اسباب ،شرایط وجوب نفقه و  ...را مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت ،نشوز زوج،
استنکاف زوج متمکن از نفقه و استنکاف زوج غیرمتمکن از نفقه زوجه را تبیین کرده است.
یادداشت

از جمله محدودیتهای این تحقیق ،نداشتن امکان دسترسی به همه کتب فقهی وکتابخانههای
مجهز بود که مرکز تحقیقات علوم اســامی در نرمافزار «جامع فقه اهل البيت عليهمالسالم-
كتابخانهى تخصصى فقه» این مشکل را حل نموده است .یکی از فرصتهای خوبی که جشنواره
عالمه حلی(ره) بهوجود آورده ،ترغیب و تشویق طالب برادر و خواهر به امر پژوهش و تحقیق
در حوزه علوم اسالمی و فرهنگسازی امر پژوهش در حوزههای علمیه است که زمینه مناسبی
برای ظهور استعداد افراد پژوهشگر و مطالعه تخصصی این پژوهشها توسط اساتید و افراد خبره
و نقد و بررسی آثار پژوهشگران را بوجود آورده است .حضوره گسترده هر ساله پژوهشگران خود
گواه بر این مدعاست.
139

نام پژوهشگر :خانم زهرا خدابنده لو

مدرسه علميه  :مدرسه علميه امام حسن مجتبي تهران
(ع)

گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي

		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :دو

امتياز75.5 :

چکیده

ف� ق� مم ن� ع� ت م ش ع� ت ت �ل ق�� مص�ن
�ب ررسي ادله هي و ي� و �رو ي� ي ح وعي

تلقیح مصنوعی عبارت اســت از آبستنکردن زن با ریختن منی مرد در رحم او به وسیله
آالت پزشکی ،بدون عمل مقاربت و نزدیکی .عدهای از فقها به صورت مطلق حکم به حرمت
لقاح مصنوعی داده و عدهای هم به صورت مشروط حکم صادر کرده و فقط تلقیح با بیگانه
را حرام دانســتهاند .از آنچه گذشت میتوان چنین نتیجه گرفت که اکثر دالیل و مستنداتی
که در مقام اثبات ممنوعیت تزریق اسپرم بیگانه در رحم زن و تلقیح مصنوعی زن ارائه شده
اســت ،برای اثبات آشــکار و قطعی مدعی کافی به نظر نمیرسد ولی در مجموع ،و با توجه
بــه دالیل مزبور و مفاد آیات و روایات ،بدون تردید میتوان گفت که عمل تلقیح مصنوعی
زن با اسپرم بیگانه ،جایز نیست .این تحقیق با هدف بنیادی و به روش توصیفی -تحلیلی و
گردآوری اطالعات اسناد و مدارکی صورت گرفته و مطالب آن به شیوه متنی و کتابخانهای
جمعآوری شده است.
یادداشت

روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و گردآوری اطالعات اسناد و مدارکی بوده و به
شیوه متنی و کتابخانه ای جمعآوری شده است .از جمله محدودیتهایی که در زمینه نگارش این
تحقیق وجود داشت ،میتوان به کمبود منابع فقهی اشاره کرد .در پایان ازدست اندرکاران برگزاری
جشــنواره سپاسگذاری نموده و خاطرنشان سازم که امسال ،در قیاس با سال گذشته ،تبلیغات
و پیگیریها بیشتر شده و این موضوع در اشتیاق طالب به باالبردن سطح کیفی تحقیقات اثر
گذار بوده اســت .امید است که هر سال کیفیت کار باالتر رفته و رشد چشمگیری در این زمینه
داشته باشیم و طالب بیشتر به مباحث روز و مبتال به بپردازند و در زمینه فقه و اصول ،نیز شاهد
تحقیقات چشمگیر و مؤثری باشیم.
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نام پژوهشگر :خانم سيده زهرا موسوي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه حضرت حجت(عج) تهران
گرايش علمي  :اخالق و تربيت
		
رتبه  :شایسته تقدیر
			

سطح :دو

امتياز75.5 :

�ز ن ظ
�خ ق
ن ع
ا ال� كارگ�ز اران ا م��ر ام ي�ر الموم� ي�ن لي

(ع)

چکیده

کارگزاران حکومت به سبب موقعیت ویژه ای که دارند  ،همیشه در معرض خطر گرفتار شدن به
آفت ها و سوء استفاده از موقعیتند .ابتدا بنیانهای اخالقی کارگزاران مطرح شده و در ادامه اخالق
فردی آنها بررسی شــده و به حلم ،سخاوت ،ساده زیستی و ...پرداخته شده است .سپس آفات
اخالقی کارگزاران و آن دسته از علل و عواملی که سدکننده مسیر تحقق اهداف یا حتی کندکننده
دستیابی به اهداف حکومت است ،مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت ،نیز راههای پیشگیری
از این انحرافات و نحوه برخورد حضرت با کارگزاران متخطی تبیین شده است .حکومت پس از
گزینش افرادی با صالحیت باید برای آنها ناظرانی امین قرار دهد ،و پس از یک نظارت دقیق نیاز
به ارزشیابی است تا کارگزاران کارآمد  ،ارتقا یافته و با مدیران ضعیف برخورد شود.
یادداشت

این رســاله بنابر این امر که در صدد بیان نقطه نظر اسالم پیرامون اخالق کارگزاران است،
به اعتبار ماهیت و روش ،تاریخی -توصیفی و به اعتبار موضوع ،دینی -اخالقی است .پژوهش
یکی از عناصر اصلی حوزههای علمیه به حســاب میآید و جشنواره عالمه حلی(ره) با هزاران
مقاله در سال ،به خوبی توانسته است زمینه پژوهش در بین حوزویان فراهم و طالب عالقمند
به پژوهش را فراهم سازد .جشنواره عالمه حلی(ره) جایگاه مناسبی جهت شناسایی استعدادهای
علمی طالب است .هر مقدار که یک اثر علمی مورد نقد قرار گیرد بر وثاقت و اعتبار آن افزوده
میشــود که این جشــنواره چنین فرصتی را برای طالب فراهم ساخته است .در پایان حمد و
ستایش فقط خدا را سزاست که بر ما منت نهاد و توفیق داد تا چند صباحی بر خوان معرفت و
اندیشه علوی مهمان و ریزه خوار خوان احسانشان باشیم و از دریای بیکران اندیشه های واالی
علوی جرعهای بنوشیم.
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نام پژوهشگر :خانم مرضيه مظفري
مدرسه علميه  :مدرسه علميه الزهرا (س)
گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :دو

امتياز75.25 :

چکیده

�ز ت �ز ن ظ
ح ق� دس ت�رسي �ه اطالع ت
ا� مح ي�ط ي�س�ي ا م��ر اسالم
ب

حق دسترسی به اطالعات محیطزیســتی ،ارتباط تنگاتنگی با حق برخورداری از سالمت
محیطزیست یعنی حقوق بنیادینی چون حق سالمتی و حیات در سطح فردی ،گروهی ،محلی،
ملی و جهانی و پایداری منابع مختلف زنده و غیرزنده محیط زیست دارد .در این تحقیق ،ابتدا
مبانی ،باورها ،اصول محیطزیستی در اسالم ،تعاریف و واژگان کلیدی آن مورد توجه واقع شده
و سپس ضمن انعکاس موضوع در قوانین و مقررات داخلی و بعض ًا خارجی ،تالش شده است
اهم دیدگاههای موجود درباره آن مورد تبیین واقع شوند .در نهایت ،پس
که ابعاد آن روشن و ّ
از جمعآوری دادهها و اطالعات عمومی و همچنین رجوع به منابع قرآنی و روایی ،و بررســی
مبانی عقلی و تجزیه و تحلیل آنها ،نیز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فعلی محیطزیست
دیدگاه «شفافیت» بر گرایش «اسرارگرایی» ترجیح داده شده است .تحقیق مذکور ،به صورت
کیفی و کتابخانهای انجام شده است و روش آن توصیفی -تحلیلی بوده است.
یادداشت

از جمله مشکالت پیش روی این تحقیق ،نو بودن موضوع در سطح جهاني و نبود و كمبود
اطالعات و معلومات درباره حق دسترســي به اطالعات محيط زيستي به زبان فارسي بود که
کار نگارش آن را با دشــواری مواجه ساخت .جشنوارههایی مانند عالمه حلی ،افزون بر اینکه
موجب تبادل اطالعات پژوهشي در ميان پژوهشگران میشوند ،باعث طرح موضوعات جديد
شــده و فضاي خوبي را براي ایدههاي جديد فراهم میســازد .با توجه به اينكه درباره حق
دسترسي به اطالعات محيطزيستي از منظر اسالم كمتر بحث شده بر لزوم مطالعه و تحقيقات
بيشتر در اين خصوص تاكيد ميشــود؛ و الزم است اين موضوعات از سوي محققان داخلي
بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد.
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نام پژوهشگر :خانم افسانه قرباني
مدرسه علميه  :مدرسه علميه کوثر تهران
گرايش علمي  :تفسير و علوم قرآني
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :دو

امتياز75.25 :

چکيده

ا� و روا� ت
ار� �اطن در ف�هم ق� آر�ن ا�ز د�دگاه آ�� ت
ن� ق� ش� طه ت
ا�
ي
ي ي
ب

قرآن داراي ظاهر و باطني است ،ظاهر قرآن كريم را عموم مردم ميفهمند ولي تا مرتبهاي از
طهارت باطني در شخص وجود نداشته باشد پذيرش قرآن به عنوان كتابي آسماني و التزام به ظواهر
آن صورت نميگيرد .شايد بتوان گفت كه تزكيه و اخالص و تقوا از لوازمی هستند كه در اين مسير
ميشود از آنها استفاده كرد .قرآن كريم بطون متفاوتي دارد كه فهم هر بطن ،مرتبهاي از طهارت را
ميطلبد و باالترين فهم متعلق به كساني است كه بر اساس اراده تكويني خداوند به باالترين مرتبه
از مراتب طهارت رسيدهاند .عوامل رسيدن به اين طهارت ،فكري و اعتقادي و اخالقي و عملي است
كه با فقدان هر كدام از اين عوامل مرتبه طهارت نيز در فرد متفاوت میشود.
یادداشت

پژوهش و پژوهشگري در طول تاريخ بشر استمرار يافته است و انسانها بدون آن كه از پژوهش
خود سودي حاصل كنند آن را محقق ميساختند .هنگامی که آدمي در برابر سؤالي قرار ميگيرد
كه حتي دانستن آن به لحاظ مادي با ندانستن آن مساوي است ،چنين جوابي ميتواند او را آرام
كند؛ چه اینکه انسان همواره جوياي شنيدن و يافتن است .جشنواره عالمه حلی در راستای تقویت
انگیزه پژوهش ،شناسایی نخبگان و تالش علمی طالب جوان حوزههای علمیه و تشویق آنان
توانسته اســت گامهای مهم و مؤثری را در جهت هدفمند نمودن اقدامات پژوهشی در راستای
تعالی اندیشهها بردارد .این جشنواره عمدت ًا به جهتدهی فعالیتهای پژوهشی طالب به سمت
نیازهای پژوهشی و نیز کمک به کاربردیکردن علوم اسالمی از طریق شناسایی مسائل و نیازهای
حوزههای علمیه ،جامعه و نظام اسالمی پرداخته است و نیز با سیاستگذاریهای دقیق توانسته
است در جهت اهتمام به نیازهای علمی و پرداختن به موضوعات روز و کارآمد و تخصصی متناسب
با سطح علمی جشنواره مشارکت اساتید ،مدیران ،طالب و فضالی حوزههای علمیه را جلب نماید.
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نام پژوهشگر :خانم عطيه محتجبي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه مشکات انديشه
گرايش علمي  :علوم انساني
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

(مرتبط با حوزه دين)

سطح :دو

امتياز75 :

چکيده

ن
ت ش
ش
� ق� ش� مد�ي ران �هري در ارت� ق�اي مد�ي ر�
ي� �هري

مساله هويت شهري از جمله پيچيدهترين و بحثانگيزترين مباحث در حوزه مديرت شهري
به حساب میآید و چگونگی ایجاد و يا ارزيابي آن ،سوالي است که محققين بسیاری را به ارائه
پاسخی مناسب و درخور برای آن ترغیب کرده است .اين تحقيق پيرامون موضوع هويت شهري
شه ِرري انجام گرفته است و براي اين منظور ،تعداد  73پرسشنامه بين ساکنين و غيرساکنين
شه ِرري توزيع شــده است .نتايج حاصله نشان میداد که عملکرد شهرداري شه ِرري به بهبود
نســبي عوامل مصنوع (مانند ايجاد امکانات و تسهيالت فرهنگي ،آموزش شهروندي ،تأسيس
سراي محله و  )...در هويت شهري شه ِرري منجر شده است اما باوجوداین ،بين فضاي اطراف
حرم حضرت عبدالعظيم و فضاي مذهبي حرم تناسبي به چشم نمیخورد .همچنین نتایح تحقیق
نشان داده است که تحصيالت ،جنسيت و سن با عوامل فرهنگي رابطهاي وجود ندارد.
یادداشت

این اثر پژوهشــی با دغدغه فرهنگی نسبت به هویت شهرری تهیه شده بود و البته با توجه
به احســاس تعلق خاطری که محقق نسبت به محل زندگی خود داشته و با التفات به محوری
بودن نقش حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم ؛ انتخاب شد .اين پژوهش از نظر هدف،
کاربردي اســت و از نظر روش گردآوري داده ها ،تحقيق توصيفي و از نوع موردکاوي است .در
روند تحقیق ابتدا مطالعه کتابخانهای و اســنادی در موضوع مدیریت شــهری و هویت شهری
صورت گرفت .با تسلط نسبی بر ادبیات موضوع 73 ،پرسشنامه بين ساکنين تهران توزيع شد و
پس از تحلیل دادههای جمعآوری شده با نرمافزار  SPSSبه عمل آمد .با توجه به این که جشنواره
عالمه حلی مختص طالب حوزههای علمیه بود ،انگیزه اینجانب برای شرکت در این جشنواره
بیشتر شد چرا که با اهداف و دغدغههای فرهنگی اینجانب هماهنگی بیشتری داشت.
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آ ث� ت
� ار ب�ر�ر
ب�رادران

نام پژوهشگر:آقاي علي صداقت

مدرسه علميه :مدرسه علميه امام علي بن ابيطالب (ع)

گرايش علمي :علوم انساني

			
رتبه :دوم
			

(مرتبط با حوزه دين)

سطح:سه

امتياز85:

چکیده

ش
ف گ ن ظ� ن�� ت �ز
�
م
گ
ص
�
م
ولگرا ي�ي �را ي�ر ( �ر�يه ج ا� ا د يد اه ال درا)

تاکنون سه دسته نظریه عمده به نامهای انحصارگرایی ،شمولگرایی و کثرتگرایی در باب
مقوله نجات اخروی انســان در مباحث کالمی قدیم و جدید ،شــناخته شده است .این تحقیق،
در پی پاســخ به این پرسش است که آیا میتوان نظریه صدرالدین شیرازی دربارۀ نجات را در
یکی از این دستهها جای داد یا این که صدرا ،مانند بسیاری از ابداعات فلسفی خود ،در اینجا نیز
سخنی تازه دارد .در این تحقیق نشان داده خواهد شد که ایشان ،براساس مبانی هستیشناسانه
و انسانشناسانه خود ،و پس از تقسیم انسانها به چهار دسته کلی در عالم آخرت ،به قرارگرفتن
هر دسته در مرتبهای مشخص از نجات قائل میشودکه این مراتب ،از اسفل السافلین تا اعلی
علیین را در بر میگیرد .این به معنای نجات تمام نوع بشر است اما مفهومی که صدرا از نجات
در عامترین ســطح آن ارائه کرده ،چیزی غیر از تعاریف متداول این مفهوم است .در نهایت ،به
مقایسه این نظریه با دیدگاههای سهگانه رایج در حوزه نجاتشناسی پرداخته و نشان داده میشود
که قول صدرا را به هیچ عنوان نمیتوان در یکی از این دستهبندیها قرار داد و به این ترتیب،
مشخص میشود که نظر او در این باب را باید به عنوان بدیلی برای این نظریات به حساب آورد
که میتوان آن را «شمولگرایی فراگیر» نام نهاد.
یادداشت

به نظر میرسد که جشنواره عالمه حلی(ره) ،خصوص ًا در دوره اخیر ،توانسته است نشاط خوبی
را در عرصه پژوهش در حوزههای علمیه بر پا کرده و تعداد بسیار زیاد آثار رسیده به دبیرخانه که
رسم ًا اعالم گشته ،مؤید این حقیقت است .امید است مسئوالن ذی ربط با پیگیری جدی جهت
اعالم این جشنواره برای ارتقای جشنواره عالمه حلی(ره) به عنوان یکی از جشنوارههای معتبر
ملّی ،نظیر فارابی و خوارزمی ،این حرکت مبارک را به منزل مقصود رسانند.
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آقاي عليرضا مزيناني
نام پژوهشگر:
مدرسه علميه فيلسوف الدوله
مدرسه علميه :
گرايش علمي  :فلسفه و منطق
رتبه  :سوم
			

سطح :يک

امتياز82 :

چکیده

ي� ق� ي� � م ت� ت ت �ز
ن
را� ا د ي�دگاه ا ب�ن س ي��ا
�ب ررسي �ني بودن وا�

ابن سینا در کتب منطقی خود ،ذیل مبحث مبادی قیاس ،به قسمی اشاره میکند که ضرورت ًا
مورد تصدیق واقع شده و متواترات را یکی از مصادیق این قسم که برهانساز است ،به حساب
نبودن» همه
میآورد .تطبیق قســم مذکور بر متواترات ،اشــکاالت فراوانی از جمله «ضروری
ِ
مصادیق متواترات را در پی خواهد داشــت .لذا چارهای جز جرح نظر ابن سینا در یقینی دانستن
متواترات ،باقی نخواهد ماند .به دو گونه ،میتوان با اشــتباه مذکور روبرو شد؛ نخست آن که به
معنای لفظی یقین تمسک نموده و مراد از معنای مصطلح «یقین» در کالم او را ،مطابق اصطالح
«قطع» در لســان علمای اصول دانست .قرائنی از جمله اصالتبخشی به یقین ،معتبر ندانستن
تعداد شاهدین در اثبات تواتر قضایا و نفی امکان قانعکردن دیگران ،این نظریه را تقویت میکند.
از ســوی دیگر ،بنابر تعریف اصطالحی یقینیات ،میتــوان قائل به خروج متواترات از مصادیق
یقینیات شد .مثالهای نقض فراوان برای تطبیق اصطالح یقینیات بر متواترات و همچنین نکات
ظریفی در کلمات سایر علمای منطق از جمله عالمه حلی در این باب ،قول دوم را تایید میکند.
الزم به ذکر است که نوشتار پیشرو به روش کتابخانهای جمعآوری شده است.
یادداشت

یکــی از محدودیت های قلم زنی در علوم معقول ،مخصوص ًا فلســفه و منطق که کمتر
مورد عنایت علما و محصلین حوزوی قرار دارد ،صعوبت فهم کالم بزرگان و کمیابی شــروح
و حواشی کتب ایشان است .آن چه در اثنای تحقیق ،به منزله دری برای پژوهشگر ،ارزشمند
است ،وجو ِد اســاتید محترمی است که اصطالحات غامض قدما را تبیین میفرمایند .به نظر
میرسد برنامهریزی منسجم و کارآمد برای اهل قلم و دیدار با نویسندگان موفق میتواند به
رشد کیفی مقاالت کمک شایانی نماید.
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نام پژوهشگر :آقاي محمود پرويزي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه فيلسوف الدوله
گرايش علمي  :اصول فقه
			
رتبه  :سوم
			

سطح :يک

امتياز80.5 :

چکیده

ش
ت�� �ز � گ م خ�
ن
م
�
ص
�
�
ي
ه
� ق�د و �ب ررسي ب ادر ا د يد اه ا ام �ني(ره)و ي د در

اندیشمندان مسلمان به منظور استنباط احکام شرعی ،از علوم مختلفی استفاده میکنند؛ در
این میان ،علم اصول از اهمیت ویژهای برخوردار است .بحث الفاظ از مناقشهبرانگیزترین مسائل
مطروحه در این علم به شــمار میرود که مبحث چیستی عالمت حقیقت و مجاز ،و به صورت
جزئیتر نقش تبادر و داللتاش بر حقیقت یا مجاز بودن اســتعماالت لفظ در معنایش ،محل
حاق لفظ و یا بهواسطه
بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته است .به باور اصولیون« ،تبادر» ،یا از ّ
حاق لفظ باشد ،نشانگر حقیقتبودن لفظ در معنای
قرینه رخ میدهد .تبادر درصورتیکه متخذ از ّ
موضوعله است و اگر تحقق آن به واسطه قرینه باشد ،عالمت حقیقت به شمار نخواهد رفت .به
این ترتیب ،نگارنده با تأمل در آراء دو عالم معاصر ،حضرت امام خمینی(ره) و آیت اهلل سید محمد
باقر صدر(ره) ،در تالش است تا با تعریف تبادر؛ تبیین نظریه شهید صدر(ره) و امام خمینی(ره) در
خصوص عالمتبودن یا نبودن تبادر ،برای معنای حقیقی ،به بررسی و نقد این دو نظریه بپردازد.
حاق لفظ و بدون
با توجه به اینکه در مقام اثبات ،حقیقت تبادر انسباق معنا با وساطت یک لفظ ،از ّ
هیچ قرینهای است ،تردید حضرت امام در مقام ثبوت صحیح به نظر میرسد.
یادداشت

جشــنواره عالمه حلی(ره) ،توانسته موجی از شور و اشتیاق به تحقیق و نویسندگی را در میان
طالب مدارس علمیه ایجاد کند؛ این شور و شوق توانسته است تا نظر اساتید مکرم مدارس علمیه
را نیز جلب نموده و ایشــان را نیز به نیکی همراه کند .قطع ًا توجه جدی اساتید مکرم حوزههای
علمیه به مسائل پژوهشی ،نقشی تأثیرگذار و بیبدیل در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی بر عهده
دارد که نمیتوان از آن غافل شــد .ضمن تشکر از همه اساتید و مسئولین مدارس علمیه و همه
دستاندرکاران جشنواره عالمه حلی(ره) امیدوارم حوزه علمیه ،در تحقق اهداف علمی توفیق یابد.
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نام پژوهشگر :آقاي رضا محمد رضايي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه فيلسوف الدوله
گرايش علمي  :اصول فقه
			
			
رتبه  :سوم

سطح :يک

امتياز80.25 :

چکیده

�ز ت ق� ت �ز ت �ز ن ظ
� ک ف�ا�یه
�ب ررسی �ج وا � ل ی�د اب��دا ی�ی ا م�ی� ا م��ر صاح ب

رجوع شخص جاهل به عالم ،امری بدیهی ،طبیعی ،فطری و بینیاز از دلیل است .تقلید از فرد
مجتهد در مسائل دینی ،از جمله مصادیق این رجوع به حساب میآید .یکی از راههای رجوع به
عالم و اخذ دین از او ،تقلید ابتدایی از مجتهد میت است؛ روشی که مورد اختالف صاحبنظران
بوده و هر طیفی با ذکر ادلهای نظر خود را در مورد آن اظهار داشــته اســت .قائلین به جواز با
متشرعه ،حکم به صحت
تمسک به اســتصحاب ،اطالق ادله لفظی ،انسداد باب علم و سیره ّ
چنین تقلیدی کردهاند .میرزای قمی ســردمدار این دسته محسوب میشود که در تقلید احکام
الهــی بین مجتهد زنده و مرده فرق نمیگذارد .اگرچه با غور در ادله ،صحت این نظر به اثبات
میرسد ،ولی اکثر قریب به اتفاق علمای اصولی ،قائل به عدم جواز برای چنین تقلیدی شدهاند.
عمده اشکال این بزرگان اصل حرمت تبعیت از ظنی است که جواز تکیه برآن ثابت نشده است.
یادداشت

جشــنواره عالمه حلی(ره) در چند سالی که در استان تهران برگزار میشود ،توانسته شور و
شوق وافری را در میان طالب استان ایجاد کرده و زمینه را برای احیای جریان علمی در حوزه
تهران فراهم آورد .جشــنواره عالمه حلی(ره) پیوند و ارتباط علمی و پژوهشی خوبی را میان
طالب و اســاتید برقرا سازد ،پیوندی که تا پیش از برگزاری جشنواره ،صرف ًا محدود به متون
آموزشی در حوزه علمیه بوده است .از زمانی که جشنواره برگزار شده ،جهشی در قدرت تحقیق
و پژوهش طالب در متون دینی ایجاد گردیده اســت .در آخر ،در خواســت دارم حمایتهای
مادی و معنوی از طالب اهل قلم را بیشتر کنند و با برگزاری اردوهای علمی تفریحی ،اعطای
تخصصی پژوهش؛ رغبت بیشتری برای طالب
جوایز ارزنده ،و برگزاری جلسات آموزشی و ّ
در راستای نویسندگی و مقالهنویسی ایجاد کنند.
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نام پژوهشگر :آقاي محمد خليلي

مدرسه علميه  :مدرسه علميه مشکات

گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي

		
رتبه  :سوم
			

سطح :يک

امتياز80.25 :

چکیده

ع ح ف� ق
ن
� عموم� ي ت
ت� ث� ب�� ي ت
�
� اصل مالك م�د �بودن �ج ل ا كام هي

فقهای اهل ســنت قیاس را به عنوان یک روش و منبع معرفتی در اجتهادات خود قلمداد
کردهاند .باوجوداین ،تشیع با استناد به قیاس در اجتهاد ،مخالف بوده است؛ به گونهای که یکی
از ویژگیهای بارز فقه شیعه ،مخالفت با قیاس محسوب میشود .روایات متعدد اهل بیت(ع)،
همچون روایت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) در مورد دیه قطع انگشتان ،مخالفت با قیاس را
به یکی از ضروریات تفقه تبدیل کرده است؛ اما از سوی دیگر ،این قبیل روایات به دستاویزی
برای غیرعقالنی نشاندادن فقه شیعی نیز تبدیل شده است؛ چرا که فیالمثل در همین روایت
دیه قطع چهار انگشــت از سه انگشت کمتر اعالم میشود .نویسنده در این مجال ،به تثبیت
اصل «مالک عقالنی داشتن احکام الهی» و ر ّد شبهه «غیرعقلی بودن احکام فقهی» پرداخته
کلی «مطابق مالکبودن احکام» ،همواره رعایت شده
است .ادعای نگارنده آن است که اصل ِ
و نظامی کام ً
ال عقالنی ،با قید آگاهی شارع ،بر قانونگذاری دینی حاکم است.
یادداشت

جشــنواره عالمه حلــی(ره) گامی مفید و رو به جلو اســت که البته به تکامــل نیاز دارد.
جشــنواره باید تالش کند طالب را به پژوهشهای مبتنی بر مشــکالت و مسائل واقعی و
نه صرف ًا آموزشی تشــویق نماید؛ در حال حاضر ،نوعی «مقهوریت» در استانداردهای روشی
جشــنواره دیده میشود؛ از تأکید بیش از ح ّد بر مزیتهای قالب مقاله تا کپی برداری تقلیدی
از استانداردهای جهانی ،از این دست است .جشنواره عالمه حلی(ره) به زودی تبدیل به یک
هنجار و ارزش در گفتمان طالب خواهد شد .اما حوزه سازمانی چند ساحتی است که هر کس
به فراخور عالیق و اســتعدادهای شخصی خویش ،زمینهای را اعم از پژوهش ،تبلیغ ،قضاوت
و ...بر میگزیند.
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نام پژوهشگر :آقاي علي ملک دوست
مدرسه علميه  :مدرسه علميه حضرت عبدالعظيم حسني (ع)
گرايش علمي  :فلسفه و منطق
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :يک

امتياز77.125 :

چکیده
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آیا صورتهای منتج در اشکال اربع ه قیاس ،تنها محدود به مواردی است که در کتب منطقی
نام برده شــده یا صورتهای منتج دیگری نیز وجود داردکه به آنها توجهی نشده است؟ آیا
شروطی که برای رسیدن به نتیجه در اشکال اربعه استفاده میشود ،صرف ًا همین شروط مذکور
در کتب منطقی است و یا شروط دیگری هم برای انتاج یک قیاس در اشکال اربعه وجود دارد؟
نگارنده قصد دارد با بررسی تمام حالتهایی که با نقض شروط اشکال اربعه به دست میآید،
مشخص کند که آیا حالتی وجود دارد که شروط مذکور برای اشکال اربعه در آن رعایت نشده
باشــد و در عین حال منتج باشد؟ نگارنده سعی کرده تا توسط نسب اربعه نشان دهد که چه
حالتهای منتجی در قیاس وجود دارد که کتب منطقی نسبت به ذکر آنها اهمال کردهاند.
یادداشت

خوانش آثار قلمی طالب توسط دیگران ،خصوص ًا آنکه همراه با تشویق و نقد باشد ،یکی
از قدرتمندترین مشوقهایی است که میتواند به تداوم راه نویسندگی کمک کند .وقتی یک
طلبه میبیند که برخی از اساتید که در جشنواره عالمه حلی(ره) به ارزیابی آثار طالب اشغال
دارنــد ،به تحقیق او اهمیت میدهند ،آن را به دقت مطالعه میکنند و با انصاف ،به ذکر نقاط
قوت و ضعف اثر ،اهتمام دارند ،بیش از پیش ،به تحقیق ،ترغیب میشود .توجه اساتید مکرم
مدارس علمیه نیز که سنگ بنای انگیزش و تولید تحقیقات علمی محسوب میشود نیز نقشی
ضــروری و بیبدیل در این مســیر دارد؛ کما اینکه بنده ،ایده تحقیــق خود را از جناب آقای
کریمی ،استاد مکرم مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) گرفتم و بر اساس آن شروع به کار
کردم .جا دارد که از اســاتید دلسوزی که در مدارس علمیه وظیفه آموزش علمی طالب را بر
عهده دارند تشکر و قدردانی کنم.
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نام پژوهشگر :حجت االسالم حميدرضا بدر
مدرسه علميه  :مدرسه علميه امام خميني (ره) تهران
گرايش علمي  :فلسفه و منطق
		
رتبه  :شایسته تقدیر
			

سطح :دو

امتياز76.25 :

چکیده

�ب ررسي ص قد� در علم حصولي و ن� ت���ه آ�ن در اصال ت
� و�ج ود
يج

علم حصولی ،فرآیندی متشکل از دو جزء محسوب میشود که جزء اول آن تحقق دو شیء
مســتقل از یکدیگر و جزء دوم آن انطباق این دو شــی با یکدیگر است .انطباق این دو شیء
با یکدیگر ،که رکن اصلی این فرآیند به شــمار میرود ،صدق نامیده میشود .به عبارت دیگر،
طرفین صدقی هستند که نزد عال ِم محقق میشود .اما فرآیند علم
معلوم بالذات و معلوم بالعرض
ِ
عینیات خارجی که عبارت اســت از غیبوبیت معلوم بالذات ذهنی از معلوم بالعرض
حصولی به
ِ
خارجی ،در مرحله صدق با مشــکلی جدی مواجه است .این غیبت در صورتی برطرف میشود
که حیثیت «بودی» معلوم بالعرض با حیثیت «بودی» معلوم بالذات متحد یا واحد شود .در این
صورت ،حیثیت نمودی معلوم بالذات همان حیثیت نمودی معلوم بالعرض میشود و نمو ِد مبتنی
بر بو ِد خارجی شکل میگیرد .ولی در تقریری که حکماء از علم حصولی دارند« ،بود» دو معلوم
یا از هم غایبند یا اتحاد کافی برای تحقق نمود را ندارند .بررسی مسئله صدق در علم حصولی
در مبحث اصالت وجود تأثیر مهمی دارد و آن اینکه تقریرات نفادیه اصالت وجود در مقام تقریر
باطل به شمار میروند و تقریر استاد فیاضی هم در مقام اثبات ناتمام و باطل است.
یادداشت

در پنجمین جشــنواره عالمه حلی کشــور 7009 ،اثر شرکت کردند که از این تعداد ،فقط
 75اثر شایســته تقدیر شدهاند؛ به عبارت دیگر ،فقط  1درصد از کل مقاالت ،نمره باالی 70
کسب کردهاند؛ از نظر ک ّمی نیز ،آثار برگزیده تمام ادوار جشنواره 8 ،درصد استاندارد جهانی از
نظر کمیت اســت .این آمار نشان میدهد که امر پژوهش در حوزههای علمیه به صورت یک
جریان مشخص وجود ندارد .در حال حاضر ،حمایت از جشنواره عالمه حلی(ره) امری ضروری
است و آینده حوزه در دست جوانانی است که از فرودگاه این جشنواره به پرواز در خواهند آمد.
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نام پژوهشگر :آقاي مصطفي بابازاده
مدرسه علميه  :مدرسه علميه فيلسوف الدوله
گرايش علمي  :کالم
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :يک

امتياز76 :

چکیده

آ ت
ت�ک � ن � ت� ش
�
�
ط
ه
ی
�
وی �ی یا �ر عی بودن اراده در ��یه ی�ر

اراده برای خداوند متعال به دو صورت تکوینی و تشریعی قابل فرض است .اراده تکوینی
درواقع به معنای خلقکردن و اراده تشــریعی به معنای وضع قوانین نسبت به موجودات و
الهی بیانشده در آیه شریفه  33سوره مبارکه
رســیدن به هدف آفرینش آمده اســت .اراده ِ
الهی قصدشده
احزاب(آیه تطهیر) ،از جمله آیاتی است که اهل سنت و تشیع در مورد اراده ِ
در آن اختالفنظــر دارند .شــیعیان با تکیه بر تکوینی بــودن اراده در آیه مذکور ،قائل به
عصمت اهل بیت بوده و این آیه را در زمره ادله نقلی بر عصمت اهل بیت میشــمارند .اما
اهل سنت ،به سبب پذیرش تشریعیبودن اراده در آیه ،مفهوم آن را اینگونه تفسیر میکنند
که خداوند متعال برای دوری اهل بیت از گناه ،در عالم تشریع قوانینی را وضع کرده است.
بنا براین تفســیر ،اراده الهی بــر دورکردن اهل بیت از گناه مزیتی برای آنها محســوب
نمیشــود .اما با توجه به مفهوم حصر و ناسازگاری آن با اراده تشریعی ،باید به وجود اراده
الهی اذعان داشت.
یادداشت

تحقیق و پژوهش ،میراث اصیل حوزههای علمیه ،از بدو تأســیس تاکنون بوده و جزئی از
هویت علمی آن ،باقی خواهد ماند؛ گرچه در چند دهه اخیر به دلیل بروز برخی کاســتیها و
مشکالت ،دچار خلل و رکودی نسبی شده و مورد کم توجهی قرار گرفته است .طبیعت ًا وجود
تشکیالت منظم و منسجمی که بتواند زمینه بروز و ظهور استعدادهای علمی پژوهشی را در
نهاد حوزه فراهم آورد ،میتواند کمک شایانی به حفظ این میراث گران سنگ حوزه بنماید .در
این میان ،تبلیغات مناسب برای ترویج فرهنگ پژوهش در میان طالب و اساتید مکرم مدارس
علمیه ،امری الزم و بی بدیل است.
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نام پژوهشگر :آقاي حميد پناهي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه جامعه امير المؤمنين (ع)
گرايش علمي  :کالم
		
رتبه  :شایسته تقدیر
			

سطح :يک

امتياز75.75 :

چکیده

� گ �� ت �ز م ن ش ف� ع ت ط
ن
� ل ب�ي
� ق�د و �ب ررسي د يد اه واهب ي� در ي��ه � ا

اعتقاد به «اصل شــفاعت در آخرت در چارچوب اذن الهى» از عقايد مســلّم اسالمى بوده
که هیچ کس نمىتواند به آن خدشــه وارد کند .ســؤالی که طرح میشود این است که آیا در
اين دنيا میتوان از شافعانى چون پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) ،طلب شفاعت نمود؟
مشروعیت این امر ،تا قرن هشتم مورد وفاق همه مسلمانان بود و تنها از نیمه قرن هشتم به
بعد ،برخی از اهل سنت که وهابیت نام گرفتند ،با آن به مخالفت برخاسته و مشروعیت آن را
زیر سؤال بردند .در منطق وهابیت هرکس از شافعان خود ،حتی پیامبر(ص) ،به طور مستقیم
طلب شفاعت کند مشرک بوده و جان و مال آنها مباح اعالم میشود .نگارنده با توجه به این
مسأله ،درصدد است تا دیدگاه وهابیت در رابطه با شفاعت را مطرح کرده و استداللهای آنان
در رابطه با منع شفاعتطلبی را مورد بررسی و نقد قرار دهد.
یادداشت

امروز ،اعتقادات شیعیان ،مورد هجوم شبهات مختلف اعتقادی واقع شده و بر این هجمهها
افزوده میشــود .حوزههای علمیه شــیعی ،متکفل اصلی پاســخگویی به مسائل دینی و به
خصوص ،حل شــبهات اعتقادی است .توانمندی برای پاســخ به شبهات ،ملزومات متعدد و
مختلفی دارد؛ یکی از این ملزومات ،توان نویسندگی و انجام پژوهشهای علمی است .از این
روی به نظر میرسد که جشنواره مبارک عالمه حلی(ره) میتواند به خوبی ،زمینه تحقق این
اهداف و ارتقای مهارتها را فراهم آورد .برگزاری جشــنواره عالمه حلی(ره) قطع ًا گامی موثر
در جهت ترغیب طالب دانشپژوه به شمار میرود؛ ولی همچنان جای خالی برگزاری اردوها
و کالسهای آموزش روش تحقیق حس میشــود؛ همچنین الزم اســت که ضرورت انجام
پژوهش در میان طالب ،تبیین گردد.
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نام پژوهشگر :آقاي مهدي نيکجو
مدرسه علميه  :مدرسه علميه امام حسن مجتبي (ع) لواسان
گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي
		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :يک

امتياز75.5 :

چکیده

ن�حص � ع ن�حص �زك ت ش�� ت�س م ن
س
ت
�
م
�
ل
ب
ا ار يا دم ا ار ا� در ا ي اء عه در ا ع الي دو � ا المي

در هر عصر و زمانی هر حکومت ،براي پیشبرد اهداف خود به منابع مالی احتیاج دارد و به
صورت طبیعی حکوت اســامی نیز از این قاعده مســتثنی نبوده است .در اسالم ،انفال ،فئ،
خمس ،زکات و ...از منابع مالی دولت اسالمی برشمرده شده است .در این پژوهش زکات ،به
عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت اسالمی به لحاظ انحصار یا عدم انحصار آن در اشیاء
تســعه ،محل نظر قرار گرفته است .نویسنده با بررسی آیات قرآن به این نتیجه رسیده است
که منابع زکات منحصر در اشیاء تسعه نبوده و به صورت مطلق تمام اموال انسان ،محکوم به
پرداخت زکات میباشد .همچنین اخباري که از معصومین(ع) در اینباره صادر شده ،به لحاظ
محتوا بســیار در تعارض با یکدیگر قرار دارند .به جهت رفع تعارض ،از سوي فقهاي بزرگوار
ی ارائه گردیده است که به نظر میرسد بهترین نظریه جهت رفع تعارض ،وابستگی
راه حلهای 
منابع زکات به نظر حاکم اسالمی میباشد.
یادداشت

بــرای اینکه هر تحقیقی به نتایج معقولی برســد ،مقدمات زیــادی الزم دارد .توان علمی
مناســب ،در اختیار داشــتن منابع اطالعاتی کافی و در دسترس بودن صاحبان علم و اساتید
فن ،از جمله این مقدمات ضروری هستند که به نظر من ،در وجود این سه مقدمه ،مشکالتی
وجود دارد .فضای آموزشی حوزه با مشکالت عدیدهای مواجه است ،به نحوی که نمیتواند به
صورت جدی تربیت کننده اهل علم و تحقیق باشد .جشنواره عالمه حلی(ره) ،نقش مکمل را
در ایجاد روحیه تحقیق در طالب ایفا میکند و باید توجه داشت که به تنهایی نمیتواند طلبه
را محقق بار بیاورد .اگر علمای سلف در تولید علم رنج بردهاند ،به دلیل تعهد به دین و ارزش
ذاتی علم بوده است.
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نام پژوهشگر :آقاي رشيد قاسمي

مدرسه علميه  :مدرسه علميه خاتم االوصياء(عج)

گرايش علمي  :فقه و حقوق اسالمي

		
رتبه  :شایسته تقدیر
			

سطح :يک

امتياز75.5 :

چکیده

ف ف
ا ي��ذ اء در � ق�ه �ج ع�ري

از مباحث پر رویداد در زندگی بشــر که حتی در بین مســائل مبتــا به ،از اولویت باالیی
برخوردار اســت ،موضوع «آزار رساندن» به سایر همنوعان و فراتر از آن ،سایر موجودات زنده
زندگی هر
های
میباشــد .مســئله إیذاء در دانش فقه ،که متکفل بیان حکم ،برای رویدادنی ِ
ِ
موجود مختاری اســت ،مورد بررسی دقیق قرار گرفته است .ولی از آنجا که شرایط و حاالتِ
دادهای حیاتِ موجو ِد مختار ،متفاوت اســت ،در این مقاله سعی شده به صورتی جامع ،با
رخ
ِ
مختلف قابل طرح ،پاسخ داده شود .با
ِ
اســتفاده از نظریات فقها پرداخته شــود تا به فروعات ِ
پیوستگی مطالب این
توجه به عدم پرداختن فقها به صورت مســتقل به مســئله إیذاء ،نفس
ِ
مقاله نوآوری در مباحث فقهی به شمار میرود .موضوع جدیدی که این نوشتار به آن پرداخته،
بررسی قاعده فقهی بودن بحث إیذاء و اثبات آن میباشد .جاگرفتن قاعده فقهی إیذاء در بین
ِ
قواعد فقهی دیگر میتواند فصل جدیدی را در نگاه فقها به بسیاری از فروعات فقهی گشوده
و با توجه به اجتماعی بودن مســئله إیذاء راه را برای نزدیک شدن به سبک زندگی اسالمی
مسلمانان هموارتر کند.
یادداشت

عدم دسترسی به کتابخانههای تخصصی و نيز عدم پشتیبانی مالی از طالب پژوهشگر و اهل
قلم مدارس علمیه ،از جمله نقصهایی است که در حوزه پژوهش وجود دارد .به نظر میرسد که
تأسیس و راهاندازی مرکز پژوهشی ویژه طالب و فضالی حوزه علمیه استان تهران ،میتواند در
نهادینه ساختن فرهنگ پژوهش ،بسیار مؤثر باشد که الزم است مسئوالن محترم پژوهش استان
و مسئولین ،مدیران مدارس علمیه به اين مسئله توجه کافي مبذول دارند.
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نام پژوهشگر :آقاي فاضل صراف پور
مدرسه علميه  :مدرسه علميه آيت اهلل مجتهدي(ره)
گرايش علمي  :کالم
		
رتبه  :شایسته تقدیر
			

سطح :يک

امتياز75.5 :

چکیده:

�ز ت� ش ت آ � ت � � ش
ر �� �،ي ي�ن �وح ي د يا �رک؟

یکی از مســائل مورد نزاع محققان در ارتباط با دین زرتشت ،مسئله «توحید» و «شرک»
در این آیین کهن ایرانی اســت .متن اوســتا از لحاظ زمانی ،به دو بخش «اوستای کهن» و
«اوستای نوین» تقسیم میشود .درگاهان که تنها بخش باقی مانده اوستای کهن است ،شاهد
توحید در مزدا پرســتی هستیم؛ ولی این توحید در یسنهها و یشتها تبدیل به شرک میشود
و دنیایی پر از ایزدان .نگارنده کوشیده است که با استفاده از متن اوستا ،نظریهای جدید درباره
توحید در این دین ارائه نماید.
یادداشت

جشــنوارههایی مانند جشــنواره عالمه حلــی(ره) میتوانند با ایجاد بســترهای رقابت و
زمینههای تمرین و تجربهاندوزی ،به گســترش امــر مغفول مطالعات هدفمند و پژوهش در
میان طالب کمک شــایانی نمایند .پژوهش تنها در بوته نقد و داوري اســت که رشــد پيدا
کرده و بارور ميشــود .وجود جشــنوارههاي علمی و به خصوص ،جشنواره عالمه حلی(ره)
ميتواند کاســتيهاي پژوهش طالب را بر طرف ســازد و فعالیتهای پژوهشی طالب را در
مســير صحيح هدايت نمايد .البته از آنجا که به طور منطقی ،مطالعه ،مقدم بر تحقیق است،
لذا گسترش روحیه برنامهریزی و انس با کتاب و مطالعه ،الزمه رونق هر چه بیشتر این دست
جشنوارههاســت؛ امری که متأسفانه به خاطر ســنگینبودن برنامههای نظام آموزش رسمی
حوزه ،بین بسیاری از طالب مهجور مانده است و توجه چنداني به اين مقوله نميشود .درواقع،
هرچه تعداد طالب اهل مطالعه ما بیشتر باشد به همان نسبت شاهد اهتمام بیشتری نسبت به
مقوله پژوهش و مقالهنویسی خواهیم بود.
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نام پژوهشگر :آقاي محمد رضا کالنتر نيستانکي

مدرسه علميه  :مدرسه علميه امام خميني (ره) تهران

گرايش علمي  :فلسفه و منطق

		
رتبه  :شايسته تقدير
			

سطح :يک

امتياز75.5 :

چکیده

ح� ث ت
خ �ج ف� ف �ز ت� ش�� ن ق� آ
ت
ي� �مسک �ب راي �رو الس�ه ا يع و� د �ن
اس�دالل �به د

فلسفه اسالمی نماد پیشرفت علم در نخستین سدههای تمدن اسالمی ،محسوب میشود
کــه همواره جایــگاه منحصر به فردی را در بین متفکرین به خود اختصاص داده اســت .اما
همیشه این بحث در نخســتین نگاه به فلسفه اسالمی مطرح میشود که آیا روی آوردن به
قرائت متون وکتب صاحب نظران پیش از اســام ،با استناد به این علم ،مصداق تمسک به
منبعی غیر از اهل بیت نیســت؟ و اینکه با روی آوردن به این قبیل علوم ،تفکرات باطل در
میان تفاسیر توحیدی جای نمیگیرد؟ ب ه وجودآمدن این قبیل پرسشها موجب شد که برخی
از مسلمانان منتقد سرسخت تعلیم و تعلم فلسفه شوند و در رد فلسفه و کاربست آن در فهم
مســائل دینی ،به احتجاج و اســتدالل به آیات و روایات روی آورند.آنچه این مقاله به دنبال
آن اســت ،نقد و بررسی استدالل مخالفین فلسفه به روایت تمسک است که به نص خویش
رجوع به غیراهلالبیت را منجر به خروج از تشیع تلقی میکنند .مقاله حاضر درصدد اثبات این
نکته اســت که روایت مذکورضعیفالسند بوده و نمیتوان با استناد به آن گفت که رجوع به
غیراهلالبیت مصداق خروج از تشیع است.
یادداشت

جشنواره عالمه حلی(ره) همیشــه به عنوان یک مش ّوق خوب برای ایجاد رغبت و انگیزه
در طالب برای نوشــتن و تحقیق کردن بوده و هست .همین دلگرمی که کسانی هستند تا
اثر علمی و نوشته شما را به عنوان یک مخاطب متخصص بخوانند ،بررسی و نقد نمایند و با
توجهاتشان بع نوشته شما ارزش نهند ،جای بسی دلگرمی ،سپاس و تشکر است .گاهی اوقات،
توجه صرف به مسائل آموزشی ،بدون الزام به تحقیق محتوای آموزشی ،به جای کمک نمودن
به عرصه پژوهش و انجام پژوهشهای علمی ،موجب لطمه به آن میگردد.
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نام پژوهشگر :حجت االسالم حمزه احمدي
مدرسه علميه  :مدرسه علميه دارالمبلغين فلسفي
گرايش علمي  :علوم انساني
رتبه  :شایسته تقدیر
			

(مرتبط با حوزه دين)

سطح :يک

امتياز75.25 :

چکیده

ت� ب�� ن� ق� ع ق� � ه� ح ق
ي ي�ن و د ا يد ا ل �

«اهلحق» ،در لغت به معنای «خاندان درســت» است؛ ا ّما در اصطالح به کسانی اطالق
میشود که به گمان خویش ،مرحله شریعت و طریقت را طی کرده و به مرحله حقیقت رسیده
باشند .از کتابهای اهلحق میتوان دریافت که در قرن هفتم هجری قمری شخصی به نام
«ســلطان اسحاق» تمام عقاید اهلحق را به صورت شعر ُکردی جمعآوری نموده است؛ پس
او را میتوان مؤســس مکاتبهای این فرقه نامید .اهلحق شعبی از غُالتند که دارای آداب و
رسوم و عقاید فراوانی هستند؛ از جمله مهمترین عقاید اهلحق در اصول و فروع دین عبارتند
از :اندیشــه مظهریت ،نظریه تناسخ ،عدم عصمت پیامبران ،نذر و نیاز به جای اعمال عبادی،
تبری ،گذاشتن سبیل و غیره .نویسنده
رفتن به جمخانه به جای مسجد ،عدم اعتقاد به تولّی و ّ
نص صریح آیات و روایات است؛ و شخصی که
معتقد است که هر یک از این عقاید ،برخالف ِّ
آگاهانه آنها را بپذیرد ،ضروری دین را انکار نموده است.
یادداشت

جشنواره عالمه حلی(ره) با هدف شناســایی و انتخاب برترین آثار پژوهشی طالب جوان
مدارس علمیه و تشویق و حمایت از طالب پژوهشگر و اهل قلم راهاندازی شده و به وظیفه
خود عمل میکند .برگزاری جشــنواره عالمه حلی(ره) در اســتان تهران ،توانسته است شور
و شــوق به نویســندگی و انجام پژوهشهای علمی را در میان طالب اســتان ایجاد نماید.
طالب جوان مدارس علمیه تهران ،هر ساله در انتظاراند تا در فرصتی مناسب ،آثار خود را به
دبیرخانه جشــنواره ارسال کنند .از اساتید و علمای بزرگوار مدرسه علمیه دارالمبلغین آیت اهلل
فلسفی و عزیزان و بزرگواران و دستاندرکاران عزیز جشنواره عالمه حلی(ره) ،کمال تشکر و
سپاسگزاری را دارم.
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شوق دستيابي به حقايق امور و کشف نايافتهها ،رکن و فصل هویت انسانی است .حال،
چنانچه اين کنجکاوي در مسائل علمي و توأم با جديت و بهرهگيري از نتايج حاصله باشد،
علميه
به گشودن مرزهای دانش و معرفت منتهی میگردد .بررسي اجمالي تاريخ حوزههاي ّ
و زندگي علماي ديني از آغاز دوره اســامي تاکنون ،بيانگر اين واقعيت است که حوزيان،
نهتنها با فعاليتهاي علمي و کنجکاويهاي عالمانه بيگانه نبودهاند ،بلکه ژرفاندیشــی و
تفکر و تحقیق ،همواره رکــن علم و علمآموزی در حوزههای علمیه بوده و هیچگاه مرزی
میان آموزش و تحقیق ،وجود نداشــته و این هر دو ،شــأنی از شــئون علم ،علمآموزی و
عالِمپروری بوده اســت .از این روی ،تحقیق و پژوهش همواره رکنی جداناشدنی از هویت
آموزش ،و پیشبرنده آن بوده اســت .طالب علوم دینی در گذشــته ،از ابتدای تحصیل ،از
طریق ممارســت و اهتمام به حاشیه نویسی ،شــرح و تلخیصنویسی و دیگر فعالیتهای
اینچنین ،در نگارش متون علمی و ادبی ،کسب تجربه میکرد ه و بر مهارت خود میافزودند.
بنابراین ،بر اســاس سنت علمی حوزه ،الزم اســت تا زمینهای فراهم آید تا طالب مبتدی،
توجه به اين
از بــدو ورود به مدارس علمیه ،مهارتهای نگارشــی خود را بهبود بخشــند؛ ّ
امر مهم ،مســئوالن جشنواره را بر آن داشــت تا فرهنگ نویسندگی و تحقیق را در سطح
علميه تهران فراگير کرده و تمهيداتي را فراهم آورند تا همه پايههاي تحصيلي ،به
مدارس ّ
خصوص ،پايههاي ابتدايي ،بتوانند در جشنواره ّ
علمه حلي(ره) حضور يابند .تعداد تحقیقات
کالســی شرکت کننده در پنجمین جشنواره عالمه حلی(ره) نسبت به دوره پیشین ،کاهش
داشته ولی در عوض ،بر تعداد مقاالت اضافه گردیده است؛ این ،بدان معنا است که طالبی
که در دورههای پیشــین جشنواره ،با ارسال تحقیقات کالســی ،در جشنواره شرکت کرده
بودند ،کسب تجربه نموده و تالش کردهاند در این دوره با ارسال مقاله در یک رقابت علمی
شــرکت کنند و این مایه بسی مسرت و نشاندهنده توفیق سیاستهای تشویقی و حمایتی
معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران است.
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مدرسه علمیه االمام القائم (عج)
مدرسه علمیه امام حسن مجتبي(ع) شفق
مدرسه علمیه آيت اهلل مجتهدي (ره)
مدرسه علمیه ثقلين
مدرسه علمیه باقر العلوم (ع) تهران
مدرسه علمیه جامعه امير المؤمنين (ع)
مدرسه علمیه جعفريه (ع) پاکدشت
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظيم حسني (ع)
مدرسه علمیه فيلسوف الدوله (امين الدوله)
مدرسه علمیه دارالسالم
مدرسه علمیه امير المؤمنين (ع) لويزان
مدرسه علمیه دارالمبلغين فلسفي
مدرسه علمیه امام حسن مجتبي (ع) سربندان
مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
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نام پژوهشگر :آقاي محمد مال عباسي

مدرسه علميه  :امام صادق (ع) دماوند

نام اثر  :بررسی اجمالی نبوت عامه و خاصه
سطح :يک
امتياز41 :

نام پژوهشگر :آقاي مسعود ساداتی

مدرسه علميه  :امیر المومنین (ع)لویزان

نام اثر  :تلخیص کتاب قرآن در قرآن
سطح :يک
امتياز33 :

نام پژوهشگر :آقاي رسول قاسمی

مدرسه علميه  :باقر العلوم (ع) تهران

نام اثر  :حروف غیر عامل
سطح :يک

امتياز32.5 :

نام پژوهشگر :آقاي سید علی سجادی

مدرسه علميه  :فیلسوف الدوله (امین الدوله)

نام اثر  :تجزیه وترکیب ده آیه ی ابتدایی سوره مبارکه لقمان
سطح :يک
امتياز31 :
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نام پژوهشگر :آقاي سجاد آجرلو
مدرسه علميه  :دارالسالم

نام اثر  :آداب تعليم و تعلم
سطح :يک
امتياز30 :

نام پژوهشگر :آقاي امین کریمی مالطی
مدرسه علميه  :امام صادق (ع) دماوند

نام اثر  :اجزاء در امارات و اصول با کشف خالف به وسیله حجت معتبر
سطح :يک
امتياز30 :

نام پژوهشگر :آقاي امیر حسین رمضانی
مدرسه علميه  :باقر العلوم (ع) تهران

نام اثر  :اجزاء در امارات و اصول با کشف خالف به وسیله حجت معتبر
سطح :يک
امتياز30 :

نام پژوهشگر :آقاي صادق شايگان جعفري
مدرسه علميه  :دارالمبلغین فلسفی

نام اثر  :تلخيص كتاب واليت فقيه امام خميني (ره)
سطح :يک
امتياز30 :

نام پژوهشگر :آقاي مصطفي بحريان
مدرسه علميه  :دارالمبلغین فلسفی

نام اثر  :تلخيص خدمات اسالم به ايران
سطح :يک
امتياز30 :
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ن ف
�رم ا��ز ار ن�ماد
در يادداشتي از محمدعلي پيوندي
مسئول نرم افزار

شاید آیندگان ،از قرنی که ما در آن زندگی میکنیم ،به عنوان «قرن پیشرفت و توسعه فن آوری»
یاد کنند .سالهایی که در آن پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از علوم پزشکی گرفته تا
امور مهندســی ،ساخت و تولید تا ارائه خدمات ،و  ...به طور چشمگیری بروز پیدا کرده است .امروزه
در کشورمان ،شاهدیم که بسیاری از امور ،برای دریافت خدمات دولتی یا خصوصی ،به سادگی قابل
انجام هستند و استفاده از خدمات الکترونیکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که کامال متاثر
از پیشرفت تکنولوژی در عرصه رایانه است .کاربرد روزافزون اینترنت و بکارگیری سخت افزار و نرم
افزارهای مرتبط ،باعث شده است تا نه تنها امروزه اموری از قبیل ثبت نام در دانشگاهها و سمینارها ،و
همچنین بسیاری از کارهای زمانبر دهه های گذشته ،به صورت اینترنتی انجام میشود ،بلکه واژه نام
آشنایبانکداریالکترونیک،کهجهتپرداختصورتحساب،انتقالوجه،پرداختقبوضو،...تسهیالت
قابلتوجهیرافراهممیکندویاعبارتدولتالکترونیک،بهفرهنگلغاتماناضافهشدهاست.پرواضح
است که این پیشرفتها ،باعث کاهش چشم گیر مراجعات حضوری ،کاهش حجم ترافیک ،کاهش
آلودگی هوا در شهریهای بزرگ و بسیاری مزایای دیگر شده است.
مدیریت داده های انبوه مربوط به طالب ،نیاز به استفاده بهینه از تکنولوژی برای بهبود روند فعالیتهای
اداری و مدیریتی حوزه دارد .با این رویکرد ،معاونت پژوهش استان تهران ،با استفاده از پیشرفتهای
تکنولوژیکی روز دنیا ،راه اندازی نرم افزاری جهت مدیریت امور مرتبط با این معاونت را درنظر گرفته و
بنا دارد تا ان شاءا ...نسبت به تهیه و تولید این نرم افزار در راستای کنترل و نظارت بر امور جاری خود
اهتمام ورزد .در همین راستا ،از ابتدای سال  ،1394توسعه نرم افزاری تحت عنوان «نرم افزار معاونت
امور پژوهش و دانش آموختگان استان تهران» ،که با نام اختصاری «نماد» از اردیبهشت ماه سال1393
جهت کنترل امور مرتبط با دانش آموختگان استان تهران تهیه شده بود ،در دستور کار معاونت پژوهش
استان تهران نیز قرار گرفت .این نرم افزار که تاکنون در اموری از قبیل ،اعطای وامها ،کنترل و نظارت بر
وضعیت شهریهها ،وضعیت نظام وظیفه و درخواست خروج از کشور برای تعامل با سازمان نظام وظیفه
عمومی ،بکار گرفته شده است ،در حال حاضر در حال توسعه جهت بکارگیری و کنترل جشنوارهایی
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است که هر ساله توسط معاونت پژوهش استان تهران برگزار میشود.
این پروژه تا کنون با پیشرفت  50درصدی همراه بوده و برخی از امکانات و مزایایی که مقرر است در
این نرم افزار توسعه داده شود ،به شرح زیر است؛
 -1کنترل و نظارت بر ثبت نام شدگان در جشنوارههای مختلف
 -2کنترل و نظارت بر پرونده های ارزیابهایی که هر ساله در جشنوارههای مختلف استان ،اقدام
به ارزیابی آثار نمودهاند
 -3نظارت بر آثار ارائه شده جهت شرکت در هر جشنواره ،و همچنین امکان ضمیمه فایل Word
و  Pdfاثر
 -4کنترل مراحل مختلف هر اثر از ابتدای شرکت در جشنواره تا بررسی ریز نمرات اخذ شده در هر
مرحله از ارزیابی ،ارائه گزارشات پویا و ...
 -5امکان جستجوی پیشرفته در هر یک از بخشهای نویسندگان ،ارزیابان و آثار
 -6کنترل و نظارت بر آثار کپی برداری شده ،مشابه و یا تکراری
 -7بررسی شرایط شرکت کنندگان در جشنواره به طوریکه نرم افزار بر ثبت آثار و نویسندگان ،اعم
از کنترل سن نویسنده ،کنترل تعداد آثار قابل قبول هر فرد و  ...نظارت دارد.
 -8ایجاد تنظیمات و تعیین معیار های هر مرحله و نمرات قابل قبول در هر مرحله از ارزیابیها توسط
دبیر اجرایی بر اساس آئین نامه جشنواره موردنظر
 -9مالحظه آثار و ثبت نمرات اثر به صورت اینترنتی توسط ارزیابان
 -10امکان نظارت دبیرعلمی جشنواره بر وضعیت نمره دهی هر ارزیاب و امتیاز اخذ شده توسط
هر اثر
 -11کنترل وضعیت آثار و مراحل مختلف اثر از ابتدای ثبت اثر تا مرحله پایانی به صورت هوشمند
توسط نرم افزار
 -12امکان نظارت دقیق دبیراجرایی ،بر فرآیند جشنواره
 -13امکان ایجاد پرونده پژوهشی برای شرکت کنندگان در هر جشنواره
 -14امکان اضافه کردن جشنوارههای جدید و ...
امید است با عنایات حضرت حق ،نرم افزار «نماد» جهت بهبود هرچه بیشتر مدیریت جشنوارههای
استان ،که از خردادماه سال  1394آغاز خواهد شد ،در معاونت پژوهش استان تهران به نحو مطلوب
بکارگرفتهشود.
167

�ز ش آ م ک
گ ار� و � ار لي

پ� ن�� � ش
� �ن
ت� ت
ن
ح
ع
�
گ
�
جم ی�ن ج �واره المه لی(ره) اس ان هران در یک اه

تعداد

برادران

خواهران جمع کل

شرکت کنندگان

684

636

1320

آثار ثبت شده در دبیرخانه

791

729

1520

آثار فاقد شرایط اولیه

86

12

98

آثار راهیافته به بخش کالسی

83

0

83

آثار راهیافته به مرحله تفصیلی یک

169

210

379

آثار راهیافته به مرحله تفصیلی دو

42

59

101

آثار شایسته تقدیر

9

9

18

آثار برگزیده

5

4

9

169

ت آث ت ف
ع
ل
�
�
ک
�عداد ��ار �به � ي ک گروه مي
اخالق و تربیت

علوم انسانی

کالم

تفسیر و علوم قرآنی

ادبیات

تاریخ اسالم

فقه و حقوق اسالمی

فلسفه و منطق

علوم حدیث

اصول فقه

170

ق� ل آ
� ث��ار �ب رادران
ا ب

ق� ل آ �خ
� ث��ار ه
وا�ران
ا ب

171

ت
آ ث � س ت� ف�ک� � �حص ي�
� ار ار الي �به ي ک پا�يه لي �ب رادران

ت
آ ث � س ت� ف� � سط �حص� �خ
� ار ار الي �به ک ي ک ح ي لي ه
وا�ران
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ص ت ت� ف�ص� م که �ز � �ف
علم ج� ش� ن� ع ح
ت
ل
ع
م
�
ور� ي لي ال اي ار يا ب�ي ا ي� دارس ي�ه در واره المه لي(ره)
الف-مالک تعداد آثار ارسالي به دبيرخانه

(نسبت تعداد آثار به کل طالب مدرسه علميه):
 - 1زير  5درصد=  10امتياز

 55 - 12تا  60درصد=  450امتياز

 5 - 2تا  10درصد=  25امتياز

 60 - 13تا  65درصد=  500امتياز

 10 - 3تا  15درصد=  50امتياز

 65 - 14تا  70درصد=  550امتياز

 15 - 4تا  20درصد=  75امتياز

 70 - 15تا  75درصد=  600امتياز

 20 - 5تا  25درصد=  100امتياز

 75 - 16تا  80درصد=  650امتياز

 25 - 6تا  30درصد=  150امتياز

 80 - 17تا  85درصد=  700امتياز

 30 - 7تا  35درصد=  200امتياز

 85 - 18تا  90درصد=  750امتياز

 35 - 8تا  40درصد=  250امتياز

 90 - 19تا  95درصد=  800امتياز

 40 - 9تا  45درصد=  300امتياز

 95 - 20تا  100درصد=  850امتياز

 45 -10تا  50درصد=  350امتياز

 - 21از  100به باال=  900امتياز

 50 - 11تا  55درصد=  400امتياز

ب-مالک ميانگين نمرات اجمالي:
 - 1بين  0تا  10=5امتياز

 - 11بين  50تا  100 =55امتياز

 - 2بين  5تا  20 =10امتياز

 - 12بين  55تا  110 =60امتياز

 - 3بين  10تا  30 =15امتياز

 - 13بين  60تا  120 =65امتياز

 - 4بين  15تا  40 =20امتياز

 - 14بين  65تا  130 =70امتياز

 - 5بين  20تا  40 =25امتياز

 - 15بين  70تا  140 =75امتياز

 - 6بين  25تا  50 =30امتياز

 - 16بين  75تا  150 =80امتياز

 - 7بين  30تا  60 =35امتياز

 - 17بين  80تا  160 =85امتياز

 - 8بين  35تا  70 =40امتياز

 - 18بين  85تا  170 =90امتياز

 - 9بين  40تا  80 =45امتياز

 - 19بين  90تا  180 =95امتياز

 - 10بين  45تا  90 =50امتياز

 - 20بين  95تا  190 =100امتياز

 50 - 11تا  55درصد=  400امتياز
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ج-مالک تعداد قبولي اجمالي:

به ازاي هر  1اثر=  25امتياز

د-مالک تعداد قبولي تفصیلی : 1

به ازاي هر  1اثر=  50امتياز

هـ-مالک تعداد شايسته تقدير و داراي رتبه:

 - 1به ازاي هر شايسته تقدير =  75امتياز
 - 2به ازاي هر رتبه سوم =  100امتياز

 - 3به ازاي هر رتبه دوم =  150امتياز
 - 4به ازاي هر رتبه اول =  200امتياز

و-مالک ميزان همکاري با دبيرخانه جشنواره:

 - 1ارسال به موقع آثار:
ف
ب� :متوسط=10
ال� :ضعيف=5
 - 2پرينت آثار:
ف
ب� :متوسط=10
ال� :ضعيف=5
 - 4ثبتنام دقيق آثار:
ف
ب� :متوسط=10
ال� :ضعيف=5
ه -تذکر:

�ج  :خوب=20

د :عالي=30

�ج  :خوب=20

د :عالي=30

�ج  :خوب=20

د :عالي=30

تنها مدارسی در رقابت قرار می گیرند که حداقل  10اثر در دوره در حال برگزاری به دبیرخانه
جشنواره عالمه حلی (ره) استان ارسال کرده باشند.
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آ م مت�� �ز
� ار و ا ي ا
مدارس ب�رادران

رتبه

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر��به مدارس لم�یه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

شهر

نام مدرسه

تعداد

شرکت

آثار

فاقد

راهیافته به

1

تهران

دارالمبلغینفلسفی

84

2

53

78

8

22

تهران

فیلسوف الدوله (امین الدوله)

132

3

24

24

4

14

1

شهرری

جامعهامیرالمومنین(ع)

228

4

98

100

4

22

1

تهران

امام خميني(ره)

218

25

26

0

18

2

0

طالب کنندگان ارسالی شرایط اولیه ارزیابی تفصیلی

شایستگان

تعداد

امتیاز

1

0

1665

3

1345

0

1315
1120

تقدیر

برگزیدگان نهایی

5

سربندان

امام حسن مجتبی (ع)

76

6

58

88

10

3

0

0

1100

تهران

خاتم االوصياء(عج)

92

7

39

40

0

14

1

0

1045

تهران

مشكوه

92

8

16

21

2

10

0

1

1020

دماوند

امام صادق (ع)

80

33

49

30

5

0

0

770

پاكدشت

جعفریه (ع)

122

75

76

4

4

0

0

725

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

تهران

امام حسن مجتبی (ع) شفق

60

32

35

1

6

0

0

710

شهرری

حضرت عبدالعظیم (ع)

149

36

37

4

5

1

0

555

تهران

االمام القائم(عج)

240

45

45

1

13

0

0

515

تهران

امام علي ابيطالب (ع)

46

1

3

0

3

0

1

435

تهران

شيخعبدالحسين

112

15

21

0

6

0

0

400

لواسان

امام حسن مجتبی (ع)

117

16

18

0

2

1

0

390

تهران

آيت اهلل مجتهدي(ره)

269

15

16

1

5

1

0

390

تهران

بقیه اهلل

136

35

36

0

2

0

0

280

تهران

دارالسالم

110

26

26

5

1

0

0

235

تهران

امام رضا(ع)

195

1

4

1

2

0

0

135

تهران

دارالحكمه

45

1

1

1

1

0

0

85

تهران

باقرالعلوم (ع) امامزاده معصوم 110

9

9

0

2

0

0

75

تهران

امیرالمومنین-لویزان

99

12

12

8

0

0

0

55

تهران

باقر العلوم (ع)

159

4

4

2

1

0

0

35

تهران

مدرسه عالي شهيد مطهري

-

1

1

1

1

0

0

35

امام صادق (ع)

51

1

1

0

0

0

0

10

تهران

امام موسي بن جعفر(ع)

72

1

1

0

0

0

0

10

تهران

آيت اهلل جاللي خميني

231

2

3

0

0

0

0

10

تهران

پنج تن آل عبا (ع)

55

1

1

0

0

0

0

10

تهران

ثقلین

74

1

1

1

0

0

0

10

تهران

معير

63

1

1

0

0

0

0

10

تهران

نبي اكرم(ص)

77

2

4

0

1

0

0

10

تهران

آزاد

 25فيروزكوه

26

27
28
29
30
31
32

جمع

-

5

9

0

6

0

0

3325

684

791

88

169

9

5

176

2000

1500

1000

500

0

مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی

مدرسه علمیه فیلسوف الدوله (امین الدوله)
مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
مدرسه علمیه امام خميني(ره) تهران

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) سربندان

مدرسه علمیه خاتم االوصياء(عج)
مدرسه علمیه مشكوه

مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدرسه علمیه جعفریه (ع) پاکدشت

مدرسه علمیه امام حسن مجتبي(ع) شفق
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)

ت ت
ع
ت �ز ت
ام� ي�ا ر��به مدارس لم�يه �ب رادران اس�ان �هران

مدرسه علمیه االمام القائم(عج)

مدرسه علمیه امام علي ابيطالب (ع)
مدرسه علمیه شيخ عبدالحسين

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) لواسان
مدرسه علمیه آيت اهلل مجتهدي(ره)

مدرسه علمیه بقیه اهلل (عج)
مدرسه علمیه دارالسالم

مدرسه علمیه امام رضا(ع)
مدرسه علمیه دارالحكمه

مدرسه علمیه باقرالعلوم (ع) امامزاده معصوم
مدرسه علمیه امیر المومنین (ع) لویزان

مدرسه عالي شهيد مطهري

مدرسه علمیه باقر العلوم (ع)  -ترمینال جنوب

مدرسه علمیه نبي اكرم(ص)
مدرسه علمیه معير

مدرسه علمیه ثقلین

مدرسه علمیه پنج تن آل عبا (ع)
مدرسه علمیه آيت اهلل جاللي خميني(ره)
مدرسه علمیه امام موسي بن جعفر(ع)

مدرسه علمیه امام صادق (ع) فيروزكوه
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ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار راهیافته بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

ارسال به موقع
20

20

5

0

0

0

11

63.61

18.75

44

1

0

45

240

آمار

مدرسه علمیه االمام القائم(عج)

515

45

0

0

0

275

120

75

امتیاز

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

10

5

ارسال به موقع

390

20

0

75

50

5

0

1

1

2

50

75

62.13

15.18

18

0

0

18

117

120

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار راهیافته بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

امتیاز

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) لواسان

178

179

معیار

مدرسه علمیه امام خميني(ره) تهران
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته بخش کالسی

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

مدرسه علمیه امام حسن مجتبي(ع) شفق
معیار

218
26
0
0
26
11.92
72.92

18
5
2

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار
فاقد شرایط اولیه

140

450
250
150

امتیاز
60
35
0

آثار راهیافته بخش کالسی
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

50

1
34
58.33
54.23

5
0
0

35

450

100

125
0
0

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
80
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق

ثبت نام دقيق

0

30
30
20

20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

1120
جمع کل امتیازات

710

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ارسال به موقع
ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

20
390

45

0

0

0

150

5

0

1

1

5

66.43

5.94

75

امتیاز

120

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

1

0

16

269

15

آثار بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مدرسه علمیه آيت اهلل مجتهدي(ره)

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

30

555

55

0

75

راهیافته به تفصیلی 2

5

رتبه

شایستهتقدیر

1

2

100

125
راهیافته به تفصیلی 1

5

51.03

100

امتیاز

100

ارسال به موقع

24.83

33

4

0

37

149

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)

180

181

معیار

مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته بخش کالسی

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

مدرسه علمیه خاتم االوصياء(عج)
معیار

84
78
0
8
70
92.85
64.46

22
1
1

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار
فاقد شرایط اولیه

120

550
50
75

امتیاز
92
40
0

آثار راهیافته بخش کالسی
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

800

0
40
43.47
67.32

14
3
1

40

300

130

350
150
75

رتبه

ارسال به موقع

0
5

پرينت آثار

0
70
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق

ثبت نام دقيق

0

30
20
20

30

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

1665
جمع کل امتیازات

1045

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر��به مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

ارسال به موقع
20

5

30

0

0

0

6

62.04

18.75

21

0

0

21

112

آمار

مدرسه علمیه شيخ عبدالحسين

400

55

0

0

0

150

120

75

امتیاز

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

10

5

ارسال به موقع

1345

25

300

75

400

10

3

1

8

14

350

75

63.83

18.18

20

4

0

24

132

امتیاز

120

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار راهیافته بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مدرسه علمیه فیلسوف الدوله (امین الدوله)

182

183

معیار

مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته بخش کالسی

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) سربندان
معیار

80
49
30
30
19
55.26
58.33

5
1
0

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار
فاقد شرایط اولیه

110

125
50
0

امتیاز
76
88
0

آثار راهیافته بخش کالسی
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

450

10
78
115.78
45.97

3
0
0

35

900

90

75
0
0

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
35
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق

ثبت نام دقيق

0

5
10
20

20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

770
جمع کل امتیازات

1100

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار راهیافته بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

ارسال به موقع
5

20

5

0

0

0

0

0

12.12

4

8

8

12

99

آمار

مدرسه علمیه امیر المومنین (ع) لویزان

55

30

0

0

0

0

0

25

امتیاز

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

10

5

ارسال به موقع

280

20

0

0

0

5

0

0

0

2

50

150

32.2

26.47

36

0

0

36

136

امتیاز

60

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار راهیافته بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مدرسه علمیه بقیه اهلل (عج)

184

185

معیار

مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته بخش کالسی

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

مدرسه علمیه جعفریه (ع) پاکدشت
معیار

228
100
0
4
96
43.85
60.66

22
4
1

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار
فاقد شرایط اولیه

120

550
200
75

امتیاز
122
76
4

آثار راهیافته بخش کالسی
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

300

4
72
62.29
43.72

4
0
0

45

500

80

100
0
0

رتبه

ارسال به موقع

0
5

پرينت آثار

0
70
همکاری با دبیرخانه

20

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق

ثبت نام دقيق

0

10
30
30

20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

1315
جمع کل امتیازات

725

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ت ت
پ��� ش ن
ع
ح
ت
ر� ب�ه مدارس لم ی�ه �ب رادران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

ارسال به موقع

مدرسه علمیه دارالسالم

20

10

5

0

0

0

0

28.47

23.63

21

5

0

26

110

آمار

235

35

0

0

0

0

100

100

امتیاز

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

30

ارسال به موقع

1020

55

0

75

400

5

0

1

8

10

250

100

71.42

22.82

19

0

2

21

92

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

آثار بخش کالسی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مدرسه علمیه مشكوه

186

مت�� �ز
ت
�ج دول ا ي ا ا�
�خ
مدارس ه
وا�ران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران
رتبه

شهر

نام مدرسه

1

ری

حضرتعبدالعظي م(ع)

173

پاكدشت

فاطميه

181

64

تهران

الزهرا (س)

160

22

تهران

امامحسنمجتبي(ع)

253

21

21

ری

الزهراء (س)

270

20

20

7

تهران

كوثر

148

22

22

دماوند

حضرتمعصومه(س)

70

14

14

9

امام خميني (ره)

123

23

28

تهران

مشكاتانديشه

108

7

10

تهران

زهراياطهر (س)

169

34

58

تهران

نورالزهراء (س)

95

23

27

ورامین

كوثر

151

24

33

تهران

حضرتزينب (س) شاهد

70

تعداد

شرکت

آثار

فاقد

70

91

3

راهیافته به

طالب کنندگان ارسالی شرایط اولیه ارزیابی تفصیلی

2
3
4
5
6

 8رباط کریم

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10

64
22

10

تهران

فاطمةالزهرا (س)

251

18

18

تهران

حضرتخديجه (س)

121

12

17

تهران

كوثريه

237

24

25

تهران

بانوامين

170

12

12

پيشوا

فاطميه

108

12

12

تهران

قاسمابنالحسن(ع)

182

16

16

تهران

حضرتفاطمه (ع)

134

18

18

تهران

مشكوة

67

9

9

تهران

حجت (عج)

150

12

12

188

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2

0

22

21
12
9
8

10
7
7
4
10
7
8
5
7
5
8
3
5
8
6
4
2

شایستگان
تقدیر

1

0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

تعداد

امتیاز

برگزیدگان نهایی

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0

1580
940
850
740
700
700
625
620
615
605
590
580
540
525
520
515
505
500
450
425
410
405

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران
رتبه

شهر

نام مدرسه

تعداد

شرکت

آثار

فاقد

راهیافته به

23

تهران

كريمه اهلبيت (س)

192

13

13

0

4

0

واوان

الزهراء (ع)

142

17

22

0

4

0

0

26

تهران

قاسمبنالحسن(ع) سطح سه

181

8

10

0

4

0

0

360

تهران

الغدير

128

27

35

0

2

0

0

355

28

باقرالعلوم (ع)

170

19

19

1

2

0

0

255

تهران

زينبكبري (س)

168

5

5

0

3

0

0

220

تهران

فاطميه

182

11

11

2

0

0

0

150

تهران

حضرتعبدالعظيم(ع) سطح سه

123

2

5

0

2

0

0

145

تهران

حضرتفاطمه (س) سطح سه

93

5

6

0

3

0

0

135

تهران

قبا

111

8

8

0

2

0

0

110

34

ری

نجمهخاتون (س)

122

5

6

0

1

0

0

95

تهران

موسسه كوثر سطح سه

189

5

6

0

2

0

0

95

36

بقيهاهلل (عج)

34

5

5

0

0

0

0

85

تهران

حضرتمعصومه(س)

54

8

8

0

0

0

0

85

بومهن

الزهراء (س)

78

3

3

0

1

0

0

70

تهران

حضرتخديج ه (س)

75

3

3

0

1

0

0

70

تهران

مركز تخصصي قبا سطح سه

72

1

1

0

1

0

0

70

تهران

ا م ابيها (س)

56

1

1

0

0

0

0

45

شهریار

نرجسخاتون (س)

61

1

1

0

0

0

0

45

تهران

وليعصر (عج)

78

2

2

0

0

0

0

45

636

729

12

210

9

4

24
25

 27شهر قدس
29
30
31
32

33

 35نسیم شهر
37
38
39
40
41
42

جمع

طالب کنندگان ارسالی شرایط اولیه ارزیابی تفصیلی

189

شایستگان

تعداد

امتیاز

0

380
380

تقدیر

برگزیدگان نهایی

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

700

35

100

0

200

10

1

0

4

8

200

25

70.45

7.41

20

0

20

270

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

الزهرا (س) -ری

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

850

35

0

75

250

10

0

1

5

12

300

50

73.28

13.75

22

0

22

160

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

الزهرا(س) تهران

190

191

معیار

الغدیر
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

الزهرا(س) واوان
معیار

128
35

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار

0
35
27.34

امتیاز
142
22
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

120

50
0
0

60.04

2
0
0
0

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

رتبه

150

0
22
15.49
62.93

4
1
0

0

35

75

120

100
50
0

رتبه

ارسال به موقع

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق

0

10

10
5
20

0

همکاری با دبیرخانه

پرينت آثار

35

5

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

ثبت نام دقيق
355

20
جمع کل امتیازات

380

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

ارسال به موقع

امام حسن مجتبی (ع)

20

5

10

0

1

5

9

69.4

8.30

21

0

21

253

آمار

740

35

0

75

250

225

130

25

امتیاز

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

620

35

0

0

200

10

0

0

4

7

175

100

56.73

22.76

28

0

28

123

امتیاز

110

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

امام خمینی (ره) رباط کریم

192

193

معیار

بانوامين
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

باقرالعلوم (ع) شهر قدس
معیار

170
12
0
12
7.06
63.63

3
2
0

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار

120

75
100
0

امتیاز
170
19
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

25

1
18
11.18
63.64

2
0
0

35

50

120

50
0
0

رتبه

ارسال به موقع

1
10

پرينت آثار

150
35
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق
ثبت نام دقيق

0

10
5
20
20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

505
جمع کل امتیازات

255

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

405

35

0

75

100

10

0

1

2

2

50

25

64.67

8.00

12

0

12

150

امتیاز

120

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

حضرت حجت(عج)

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

520

35

0

0

200

10

0

0

4

5

125

50

58.34

14.05

16

1

17

121

امتیاز

110

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

حضرت خدیجه(س)

194

195

معیار

حضرت عبدالعظیم(ع) -ری
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

حضرت زینب شاهد(س)
معیار

173
91
3
87
52.60
60.4

22
8
1

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار

120

550
400
75

امتیاز
70
10
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

400

0
10
14.29
67.1

5
2
0

35

50

130

125
100
0

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
35
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق
ثبت نام دقيق

1

10
5
20
20

100

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

1580
جمع کل امتیازات

540

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

425

35

0

0

50

10

0

0

1

6

150

50

70.81

13.43

18

0

18

134

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

حضرت فاطمه(س)

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

625

35

0

0

200

10

0

0

4

7

175

75

72.12

20.00

13

0

14

70

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

حضرت معصومه(س) -دماوند

196

197

معیار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاطمه الزهرا  -تهران
آمار
251
18

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

زهرای اطهر(س)
معیار
تعداد طلبه
مجموع آثار

0
18

درصد مشارکت در جشنواره

امتیاز

آمار
169
58
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

7.17

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

25

0
58

درصد مشارکت در جشنواره

72.81

امتیاز

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

175
150
0

7
3
0

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

200
34.32
63.8

10
0
0

140

120

250
0
0

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
35
همکاری با دبیرخانه

5

35

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق
ثبت نام دقيق

0

10
5
20
20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

525
جمع کل امتیازات

605

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

940

35

0

0

0

10

0

0

0

21

525

250

68.33

35.91

65

0

65

181

امتیاز

130

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

فاطمیهپاکدشت

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

500

35

0

0

150

10

0

0

3

5

125

50

70.96

11.11

12

0

12

108

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

فاطمیهپیشوا

198

199

معیار

قاسم بن الحسن(ع)
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

فاطمیه(س) -تهران
معیار

182
15
0
15
8.24
70.3

8
1
0

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار

140

200
50
0

امتیاز
182
11
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

25

2
9
6.04
49.11

0
0
0

35

25

90

0
0
0

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
35
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق
ثبت نام دقيق

0

10
5
20
20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

450
جمع کل امتیازات

150

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر� ب�ه مدارس لم ی�ه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

380

35

0

0

100

10

0

0

2

4

100

25

64.85

6.77

13

0

13

192

امتیاز

120

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

کریمه اهل بیت(ع)

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

700

35

0

75

150

10

0

1

3

10

250

50

70.38

14.86

21

1

22

148

امتیاز

140

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

کوثر -تهران

200

201

معیار

کوثریه
آمار

تعداد طلبه

مجموع آثار

فاقد شرایط اولیه

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

درصد مشارکت در جشنواره

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1

راهیافته به تفصیلی 2

شایستهتقدیر

کوثر -ورامین
معیار

237
25
0
25
10.55
68.82

8
2
0

امتیاز

آمار
تعداد طلبه
مجموع آثار

130

200
100
0

امتیاز
151
33
فاقد شرایط اولیه
آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی
درصد مشارکت در جشنواره
میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

راهیافته به تفصیلی 1
راهیافته به تفصیلی 2
شایستهتقدیر

50

1
32
21.85
62.93

8
1
1

35

100

120

200
50
75

رتبه

ارسال به موقع

0
10

پرينت آثار

0
35
همکاری با دبیرخانه

5

رتبه

ارسال به موقع
پرينت آثار
ثبت نام دقيق
ثبت نام دقيق

0

10
5
20
20

0

همکاری با دبیرخانه

جمع کل امتیازات

515
جمع کل امتیازات

580

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار
20

5

ارسال به موقع

360

35

0

0

50

10

0

0

1

4

100

25

75.7

5.52

10

0

10

181

150

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

امتیاز

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی قاسم بن الحسن (ع)

جمع کل امتیازات

همکاری با دبیرخانه

رتبه

شایستهتقدیر

راهیافته به تفصیلی 2

راهیافته به تفصیلی 1

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

ثبت نام دقيق

پرينت آثار

20

5

ارسال به موقع

615

35

100

75

150

10

1

1

3

4

100

25

66.25

9.26

10

0

10

108

امتیاز

130

درصد مشارکت در جشنواره

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

فاقد شرایط اولیه

مجموع آثار

تعداد طلبه

معیار

آمار

مشکات اندیشه

202

ن
ع �خ
ت ت
پ��� ش ن
ح
تر��به مدارس لم�یه ه
وا�ران در جم ی�ن ج���واره عالمه لی (ره) اس�ان �هران

نورالزهرا(س)
معیار

آمار

تعداد طلبه

95

مجموع آثار

27

فاقد شرایط اولیه

1

آثار راهیافته به ارزیابی اجمالی

26

درصد مشارکت در جشنواره

28.42

میانگین نمرات اجمالی ( حداقل  10اثر)

69.29

130

راهیافته به تفصیلی 1

7

175

راهیافته به تفصیلی 2

2

100

شایستهتقدیر

0

0

رتبه

0

0

همکاری با دبیرخانه

ارسال به موقع

10

پرينت آثار

5

ثبت نام دقيق

20

امتیاز

150

35
590

جمع کل امتیازات

203

ن� ف ت ت
�را� ب�ر�ر

64461

63986

65446

59280

60817

64449

64360

54359

60526

64115

64395

63368

64844

کد اثر

نقش مديريت شهري در ارتقاي مديريت شهري

نقش طهارت باطن در فهم قرآن از ديدگاه آيات و روايات

حق دسترسي به اطالعات محيط زيستي از منظر اسالم

اخالق كارگزاران از منظر امير المومنين علي عليه السالم

بررسي ادله فقهي ممنوعيت و مشروعيت تلقيح مصنوعي

حمايت از حق نفقه زوجه در فقه اماميه

شيخ اشراق و مسئله وجود ذهني

تاثير مزاج بر رفتار انسان در طب اسالمي

حديث منزلت در قرآن و حديث

كاربرد اصول عمليه در بيع

بررسي تطبيقي كنوانسيون حقوق كودك با ميثاق حقوق كودك در اسالم

بررسي مقايسه اي تبعيض در حقوق بشر و قوانين كيفري

بررسي اشارات قرآني و روايي در شعر مهدوي انقالب اسالمي

نام اثر

بانوامين تهران

75

عطيه محتجبي

افسانه قرباني

مرضيه مظفري

سيده زهرا موسوي

زهرا خدابنده لو

مهديه فرخ

فاطمهحسيني

سكينه كرباليي

نسرين نوري

زينب تيموري

مرضيه آسيابان

مشكات انديشه تهران

كوثر تهران

الزهرا«ع» تهران

حجت«عج» تهران

امامحسنمجتبي«ع» تهران

مشكوة تهران

مشكات انديشه تهران

 حضرتعبدالعظيم«ع» ري

كوثر ورامين

الزهراء«س» ري

مشكات انديشه تهران

75

75

76

80

75

95

75

75

77

75

84

مريم خليل دخت حضرتزينب«س»شاهد تهران 77

فاطمه بيرامي

نویسنده

مدرسه علمیه

79

76

71

81.5

73

88

72

81

76

75

نهایی

77

85

شایستهتقدیر

سوم

سوم

74

79.5

شایستهتقدیر

 75.25شایستهتقدیر

 75.25شایستهتقدیر

75

69

78

75.5

شایستهتقدیر

 75.75شایستهتقدیر

76

شایستهتقدیر

 76.25شایستهتقدیر

80.25

80.5

81.75

دوم

رتبه

سوم

نتیجه

75.5

63

داوری

شایستهتقدیر

63

79.5

71

76.5

76

82

80.5

83

تفصیلی 2

84.5

79

83

87

تفصیلی ۱

ن� ف ت ت �خ
را� �ب ر�ر ه
وا�ران
�

206

اجمالی

207

99

مدرسه علمیه
امام علي ابن ابيطالب (ع)

نویسنده
علي صداقت
علیرضامزینانی

نام اثر

شمول گرايي فراگير(نظريه نجات از ديدگاه مالصدرا)

بررسی یقینی بودن متواترات از دیدگاه ابن سینا

کد اثر

9301845

902

ن� ف ت ت
را� �ب ر�ر �ب رادران
�

78

محمود پرویزی

893

فیلسوف الدوله

نقد و بررسی تبادر از دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر

فیلسوف الدوله

896

86

بررسی جواز تقلید ابتدایی از میت از منظر صاحب کفایه

89.5

رضا محمدرضایی

85

فیلسوف الدوله

86
86

77

92
65
75

79
83.5

9303000

909

1104

بررسي صدق در علم حصولي و نتيجه آن در اصالت وجود

تکوینی یا تشریعی بودن اراده در آیه تطهیر

9304191
حميدرضا بدر

مصطفی بابازاده

9304620

عقالنيت احكام فقهي()1

امام خميني(ره) تهران
فیلسوف الدوله تهران

9303967

بررسی صورتهای منتج نادیده گرفته شده در اشکال اربعه قیاس

87
81.5

نقد و بررسي ديدگاه وهابيت در زمينه شفاعت طلبي

انحصار يا عدم انحصار زكات در اشيا تسعه در منابع مالي

محمدخليلي

91.5
81.25 84
82.5
83

حميد پناهي
مهدي نيكجو

علی ملک دوست

64
73
70
69

جامعهامیرالمومنین(ع)

9304509

80

ايذاء در فقه جعفري

امام حسن مجتبی (ع) لواسان 98

رشيد قاسمي
76

76

77

71

خاتم االوصياء(عج)

9303113

9300727

77.5

76.5

زرتشت ،آيين توحيد يا شرك؟

استدالل به حديث تمسك براي خروج فالسفه از تشيع

80

74

فاضل صراف پور
75

محمد رضا كالنتر

9301496

آيت اهلل مجتهدي(ره)

تبيين و نقد عقايد اهل حق

امام خميني(ره) تهران

حمزه احمدي

80

دارالمبلغینفلسفی

78
86

75

74

مشكوه

اجمالی
حضرت عبدالعظیم (ع)

تفصیلی ۱
75

تفصیلی 2

69

داوری

76.5

دوم

85
80.5
80.25

82

سوم
سوم
80.25

76

شایستهتقدیر
شایستهتقدیر
شایستهتقدیر

75.5
75.5
75.5
75.5

 75.25شایستهتقدیر

شایستهتقدیر

 75.75شایستهتقدیر

شایستهتقدیر

 76.25شایستهتقدیر

 77.125شایستهتقدیر

سوم

سوم

امتیاز

74

رتبه

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

9303174

9302866

1290

847

9303775

918

524

1156

886

کداثر

تلخيص خدمات اسالم به ايران

تلخيص كتاب واليت فقيه امام خميني (ره)

تعارض رای شیعه و سنی در مورد آیه وضو قسمت الی المرافق

اجزاء در امارات و اصول با کشف خالف به وسیله حجت معتبر

آداب تعليم و تعلم

تجزیه وترکیب ده آیه ی ابتدایی سوره مبارکه لقمان

حروف غیر عامل

تلخیص کتاب قرآن در قرآن

بررسی اجمالی نبوت عامه و خاصه

نام اثر

نویسنده

مصطفيبحريان

صادق شايگان جعفري

امیر حسین رمضانی

امین کریمی مالطی

سجاد آجرلو

سید علی سجادی

رسول قاسمی

مسعود ساداتی

محمدمالعباسی

ت
ن� ف ت ت � ق ق
را� �ب ر�ر ح��ي� کالسي
�

دارالمبلغینفلسفی

دارالمبلغینفلسفی

باقر العلوم (ع)  -ترمینال جنوب

امام صادق (ع)  -دماوند

دارالسالم

فیلسوف الدوله (امین الدوله)

باقر العلوم (ع)  -ترمینال جنوب

امیرالمومنین-لویزان

امام صادق (ع)  -دماوند

حوزه علمیه

30

30

30

30

30

31

32.5

33

41

امتیاز

208

