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معرفی آثار برتر ششمین جشنواره عالمه حلی استان تهران
آمار و اطالعات ششمین جشنواره عالمه حلی استان تهران

اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزهها ،اینجانب معتقد به فقه سـ ــنتی و اجتهاد جواهری هسـ ــتم و تخلف از آن را جایز
نمیدانم .اجتهاد به همان سـ ــبک صحیح اسـ ــت ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست ،زمان و مکان دو عنصر
تعیین کننده در اجتهادند .مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حا کم بر سیاست و
اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند ،بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و
ً
ً
سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ،واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی
میطلبد .مجتهد باید به مسـ ــائل زمان خود احاطه داشته باشد .برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که
مرجع و مجتهدش بگوید من در مسـ ــائل سیاسی اظهارنظر نمیکنم .آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ
حا کم بر جهان ،داشتن بصیرت و دید اقتصادی ،اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حا کم بر جهان ،شناخت سیاستها و حتی
سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط ّقوت و ضعف
دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان
را ترسـ ــیم میکنند ،از ویژگیهای یک مجتهد جامع اسـ ــت .یک مجتهد باید
زیرکی و هوش و فراسـ ــت هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و حتی غیراسالمی
را داشـ ــته باشـ ــد و عالوه بر خلوص و تقـ ــوا و زهدی که در خور شـ ــأن مجتهد
ً
اسـ ــت واقعا مدیر و مدبر باشـ ــد .حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی
تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشـ ــریت اسـ ــت ،حکومت نشـ ــان دهنده
جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسـ ــی و نظامی
و فرهنگی است ،فقه ،تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
امام خمینی(قدس سره)

صحیفه امام خمینی جلد  ۲۱صفحه ۲۸۹

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 29مهر  ،1389در دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم

ا گر اجتهاد با همان شــــیوهی درســــت و صحیح خود کــــه تکیهی به کتاب و
منطقى حساب شدهی پخته انجام
صحیح
معقول
سنت است ،و با آن متد
ِ
ِ
ِ
بگیرد ،بسـ ــیار خوب اســــت .اجتهادها ولو نتائج مختلفی هم داشته باشد،
موجب بالندگی اســــت ،موجب پیشــــرفت اســــت .مجتهدین ما ،فقهای ما
در طول تاریخ فقاهت ما در مســــائل گونا گون نظــــرات مختلفی ایراد کردند.
شا گرد بر علیه نظر استاد ،باز شا گرد او بر علیه نظر او حرفهائی زدهاند ،مطالبی
گفتهانـ ــد؛ هیچ اشــــکالی ندارد؛ این موجب بالندگی و پیشــــرفت اســــت .این
اجتهاد باید در حوزه تقویت شود .اجتهاد مخصوص فقه هم نیست؛ در علوم
عقلی ،در فلســــفه ،در کالم ،اجتهاد کســــانی که فنان این فنون هستند ،امر
الزمی است .ا گر این اجتهاد نباشد ،خواهیم شد آب را کد.
امروز حوزه نباید در صحنههای متعدد فلسفی و فقهی و کالمی در دنیا غائب باشد .این همه سؤال در دنیا و در مسائل گونا گون
مطرح است؛ پاسخ حوزه چیست؟ نه باید غائب باشد ،نه باید منفعل باشد؛ هر دو ضرر دارد .فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای
نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید .جواب شما باید ناظر باشد به این
نیاز ،و نیز ناظر باشد به پاسخهائی که مکاتب و فرقههای گونا گون میدهند .ا گر از جوابهای آنها غافل باشید ،پاسخ شما نمیتواند
کار خودش را انجام دهد .باید پاسـ ــخ قوی ،منطقی و قانع کننده بیاورید وسط .باید پاسخها در دنیا مطرح شود .دائم بایستی
ارتباطى سریع
صادرات قم  -همان طور که عرض کردیم ،این قلب معرفتی دنیای اسالم  -پمپاژ بشود .امروز خوشبختانه وسائل
ِ
در اختیار همه هست .شما میتوانید اینجا اقدامی بکنید ،در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما بشنوند و استفاده کنند.

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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مـــــدارسعلــمـیـــــــه،
جایـگاه اصلی تربیت
و تعلیـم طالب است
مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین غفوری
مدیـ ــر حـ ــوزه علمیـ ــه بـ ــرادران اســــتان تهــــران
 همانطور که اس ـ ــتحضار دارید ،در باب ضرورت
پرداختن به پژوهش و اهمیت آن ،بارها بحث شده
ً
و کرارا شنیدهایم؛ اما مس ـ ــأله اصلی آن است که از
یت ـ ــوان ایدههای کلی در این باب را به
چه طرقی م 
ساحت عمل آورد و آن را سامان بخشید به گونهای
که مقدمات و مراحل آن به وضوح مشخص باشد؟
جهــــت نهادینه شــــدن امر پژوهــــش در میان طالب،
توجه بــــه چند امر زیرســــاختی مهم ،بســــیار ضروری
است:
 .1برنامه ریزی برای مطالعه طــــاب در اوقات فراغت
فراوانی کــــه در اختیار دارند ،معرفــــی کتاب به طالب
جوان به هر مناسبتی و دریافت تلخیص آن ،برگزاری
مسابقات مســــتمر کتاب خوانی ،به نمایش گذاشتن
کتب در مــــدارس علمیه در مناســــبت های مختلف،
راه انــــدازی ،غنی ســــازی و به روزرســــانی کتاب خانه
مدارس ،و همچنین کتاب خانه کالس های درس.
 .2آموزش روش تحقیق و پژوهش به طالب جوان به
صورت عملی در خالل نوشتن مطالب مفید و کوتاه.
 .3ترویــــج خاطــــره نویســــی و هم چنیــــن نوشــــتن
داستان های کوتاه و کمک به آنان در ویرایش مطالب

و بـ ــه نمایش گذاشـ ــتن آثار برتر در تابلـ ــوی پژوهش و
چاپ مطالب برتر در نشریات مدرسه.
 .4تشـ ــویق طالب جوان به نوشـ ــتن مطالب مختلف
و ارائـ ــه کتب و مقاالت تالیف شـ ــده توسـ ــط آنان ،به
صورت نمایشگاه ،در مدارس علمیه.
 .۵توجـ ــه به پژوهش تحصیلی ،با آموزش اسـ ــاتید ،و
وقت گذاری اساتید برای مطالعه آثار طالب و تصحیح
و تکمیـ ــل آن و در نهایت داوری دقیـ ــق آثار ،همراه با
تشویق.
 .6تشـ ــویق طالب به تالیف و ارس ـــال آثار به جشنواره
عالمه حلی ره و هم چنین تشـ ــویق اسـ ــاتید به خلق
آثـ ــار متنوع نظیر :تدوین مقاالت و کتب و ارسـ ــال آن
به جشنواره عالمه شعرانی ره در مدیریت حوزه علمیه
استان تهران.
 .7تقویـ ــت ارتباط و تفاهـ ــم با مرا کز علمـ ــی و اجرایی
کشـ ــور کـ ــه در موضوعـ ــات مرتبط بـ ــا علوم انسـ ــانی و
معارف اسـ ــامی نیاز به تألیف آثار و تحقیق در مسائل
جدید دارند و سـ ــپردن أمر مذکور به اساتید و فضالی
حوزه هـ ــای علمیه و کمک به آنـ ــان در خلق آثار مورد
نیاز مرا کز مورد اشاره.

بهمن 139۵

 .8کمــــک به فضــــای محقــــق جهت چاپ آثارشــــان
پــــس از تأیید هیئت داوری در معاونت پژوهش حوزه
علمیه استان.
 حضرت عالی ،ایده مشارکت مدارس در برگزاری
جشنواره عالمه حلی را مطرح کردید .چه هدفی از
این ایده داشتید؟
مدارس علمیــــه جایگاه اصلی تربیــــت و تعلیم طالب
اســــت و تربیت جامــــع آنان عالوه بر برنامه آموزشــــی،
نیازمنــــد برنامه های متنوع دیگر تربیتی ،پژوهشــــی،
مهارتی ،هنری و  ...است .بنابر این طراحی و اجرای
برنامه هــــای اســــتانی تا جایــــی که ممکن اســــت؛ در
صورتی که توســــط مدارس انجام شود ثمرات و نتایج
فراوانــــی به همراه خواهد داشــــت که بــــه بعضی از آن
اشاره می شود:
 .1طــــاب و اســــاتید که بدنــــه اصلی حوزه را تشــــکیل
می دهند؛ با امور مختلف علمی ،پژوهشی و مدیریتی
آشــــنا می شــــوند و اســــتعدادهای افــــراد در انجــــام
برنامه هــــای اســــتانی شــــکوفا می شــــود .و در نتیجه
تربیت نیروهای توان مند که از ضروریات حوزه است؛
در عمل صورت میگیرد.
 .2حضــــور طالب و اســــاتید مدارس علمیــــه در انجام
برنامه های اســــتانی؛ موجب فراهم شدن زمینه برای
حضور نیروهای فراوان و در نتیجه استفاده از نظرات
و توان فکــــری و علمی آنان می شــــود .فراهم شــــدن
چنیــــن فضایی موجب می شــــود؛ کیفیــــت برنامه ها
افزایش یابد.
 .3با توجه به انگیزه معنوی طالب و اساتید در انجام
مطلــــوب اموری که عهده دار می شــــوند؛ برنامه هایی
که به بدنه حوزه سپرده شــــود؛ با کیفیت بسیار باالتر
و طبعا هزینه های مادی کمتری به انجام می رسد.
 آس ـ ــیبهای احتمال ـ ــی این ط ـ ــرح و فوایدی که
انتظار میرود کدام هستند؟
فواید فراوانی بر این روش مترتب است که به بعضی از
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آن اشاره شد و تفصیل آن در این مختصر نمی گنجد.
آسیب هایی نیز ممکن اسـ ــت متوجه این روش شود
که به بعضی از موارد اشاره می شود:
 .1افـ ــت اولیـ ــه کار به دلیل جدید بـ ــودن مطلب برای
مجریان کار و عدم تجربه قبلی ،که به نظر می رسـ ــد با
توجه به تالش و جدیت افراد که طبع کار جدید است
و هم چنیـ ــن با اشـ ــراف ،همراهی و نظرات مشـ ــورتی
مدیران و کارشناسان حوزه علمیه استان در هربخش
می تواند جبران شود.
 .2عدم اعتماد سایرین به نتیجه چنین برنامه هایی
با توجه به عدم تجربه قبلــــی مجریان .در این مورد
نیز ممکن اســــت در ابتدا چنین باشــــد ،لکن پس از
انجام چنــــد برنامه موفق و ارائــــه نتایج مطلوب آن
نگرانی ها تبدیل به اطمینــــان و اعتمادی مضاعف
خواهد شد .چرا که همه شــــاهد موفقیت بیشتری
خواهند بود.
 آی ـ ــا پیش از این ،تجربه برون س ـ ــپاری دیگر امور
حوزوی را داشتهایم؟ ا گر پاسخ مثبت است در آنجا
به اهداف دسترسی یافتهایم؟
بلــــه؛ اطالع دارید کــــه از مدیریت متمرکــــز حوزه های
علمیه حدود ســــه دهه بیشتر نمی گذرد ،و از گذشته
دور مدارس علمیــــه متکفل همه امور تربیت و تعلیم
بوده اند .تجربه این سه دهه ثابت کرد که تمرکزگرایی
نه تنها موجب رشــــد مدارس علمیه نشد؛ بلکه افت
محسوسی را شاهدیم که بزرگان حوزه دامت برکاتهم
مکرر در بخش های مختلف از آن ســــخن می گویند.
همین مطلب در مورد خروجی های حوزه ،به عنوان
یک نشــــانه مهــــم؛ مکرر ذکر می شــــود .بنابــــر این به
عنــــوان یک ضرورت ،الزم اســــت اختیــــارات مدارس
علمیه حسب توان مندی شان در امر تربیت و تعلیم
افزایش یابــــد و به توان و تهعد مدارس علمیه اعتماد
شود ،ضمن اینکه از طالب ،اساتید و مدیران مستعد
و بــــا انگیزه جهت انجــــام امور اســــتانی نیز به صورت
مطلوب استفاده شود.
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نهادینــهشدنپژوهش
در حـــوزه خــــــواهــــران
مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین آقامیری
مدیر حـ ــوزه علمی ــه خــواهـ ــران استـ ــان ته ــران

 با توجه به ثبت بیش از هشتصد اثر در جشنواره
عالمه حلی رحمتاهللعلیه از سوی طالب خواهر
و گس ـ ــتردگی موضوعات این آث ـ ــار ،مدیریت حوزه
علمیه خواهران برای جهتدهی این آثار به سوی
موضوعات کاربردی و مبتالبه جامعه چه اقداماتی
انجام داده است؟
از سـ ــال  137۵کـ ــه حـ ــوزه علمیه خواهـ ــران ،فعالیت
خود را بهطور گسـ ــترده آغاز کرد ،همواره در حال گذار
از وضعیـ ــت آموزشـ ــی به امور پژوهشـ ــی بوده اسـ ــت.
حـ ــوزه علمیه خواهران تفاوتهای بسـ ــیاری با حوزه
علمیـ ــه برادران دارد .شـ ــاید بـ ــه طور طبیعـ ــی از نظر
متون و روشهای تدریـ ــس ،تحصیل ،تعلیم و تعلم،
تفاوتهای ماهوی با نظام برادران داشـ ــته باشد .ما
میتوانیـ ــم بگوییم پس از سـ ــال  88و  89کمکم ورود
حـ ــوزه علمیـ ــه خواهران بـ ــه مباحث پژوهشـ ــی ّقوت
گرفت .این مدیریت در مقوله پژوهش سرمایهگذاری
خاصـ ــی کرده اسـ ــت .ایـ ــن پژوهشهـ ــا تقویتکننده
آموزشهایـ ــی اسـ ــت کـ ــه طـ ــاب خواهـ ــر در زمـ ــان
تحصیلی خود به آن میپردازند .حوزه علمیه با بحث
آموزشهای دروس حوزوی آغاز شـ ــد؛ سـ ــپس بحث
پژوهش و جدی بودن آن مطرح شـ ــد و ما خرسندیم
که مباحث پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران با
یک ّقوت بسیار خوبی شروع شده است.
آن چیزی که شـ ــما میگویید بحث دیگری اسـ ــت ،از
یک طرف اهتمام به پژوهش ،نحـ ــوه ورود و تأمل در
آن بود که این خود یک بحث است .حاال جهتدهی
به مسـ ــائل پژوهشـ ــی بحث دیگری اسـ ــت .مـ ــا باید
در نظر داشـ ــته باشـ ــیم قشـ ــر بانوان و جنـ ــس بانوان
تأثیرگذارترین قشـ ــر جامعه اسـ ــت؛ چون همه چیز به
اصل برمیگردد و اصل انسـ ــان هم مادر اسـ ــت ،حتی
از لحاظ ژنتیکی هم مادر بیشـ ــترین سهم را در ّ
تکون
ً
فرزنـ ــد دارد .طبیعتـ ــا رکن اصلی خانواده ،زن اسـ ــت.
در جامعـ ــه ما هم زنـ ــان ،تأثیرگذارترین افـ ــراد جامعه
هسـ ــتند ،بودنـ ــد و در آتیه هـ ــم خواهند بـ ــود .بالتبع
ما هم باید نشـ ــانهگیری و نشـ ــانهگذاریمان مباحث

بهمن 139۵

ً
زن و خانــــواده باشــــد .چون خانواده بــــدون زن اصال
محقق نمیشــــود .پس ما بحثی کلــــی داریم که زنان
به دلیل اینکه رکن اصلی و تأثیرگذارترین عضو جامعه
هستند ،مباحث ایشان بسیار اهمیت دارد .بنابراین
پژوهشهایمــــان بایــــد به ســــمتی برود که مســــائل
خانواده و زن را نشــــانهگیری و هدفگذاری کنیم؛ ا گر
حوزه علمیه خواهران به مباحــــث زن و خانواده و به
کم و کیف حقوق زنان بپردازد ،هدفگذاری صحیحی
که مد نظر ما بوده تحقق پیدا کرده اســــت .پس چند
مرحلــــه دارد .1 :ورود طالب به مباحث پژوهشــــی که
اول دوره آموزش بــــود؛  .2دوره گذار از آموزش و ورود
بــــه پژوهــــش؛  .3ا کنون هــــم دوره گــــذار از پژوهش و
آموختن روشهای پژوهشی است که به هدفگذاری
پژوهشی منتهی شده است.
 با توجه به آشنایی کامل شما با فضای مجازی و
نظر به هجمه گسترده شبهات و مطالب نادرستی
یش ـ ــود ،آیا
ک ـ ــه در این فضا به قش ـ ــر ج ـ ــوان القا م 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران برنامه
و راهبرد ویژهای برای حضور مؤثر در فضای مجازی
انتخاب کرده اس ـ ــت؟ راهب ـ ــرد و اقدامات مدیریت
برای حضور و مقابله با این هجمهها چیست؟
شــــبهات همیشــــه مشــــکل فرا روی ما بوده و پرونده
در خور توجهی درباره شــــبهات ،چــــه در حوزه علمیه
برادران چه خواهران همیشــــه پیش روی ما باز بوده
اســــت .در حوزه علمیه خواهران هم ،در مدارس قبل
از اینکه ما تعریفی به مباحث پژوهشی داشته باشیم،
پاسخدهی به شبهات صورت میگرفت و این حاصل
زحمتها و پژوهشها و پاســــخهای طالب خواهر ما
به جمع شبهاتی است که امکان توسعه آن در جامعه
زنــــان وجود دارد .در فضای مجازی هم این مســــائل
توسط خواهران طلبه پاسخ داده میشود .تمهیداتی
چون «کوثر نت» ،ســــایت «قانتات» -سایت مختص
حــــوزه علمیــــه خواهران تهــــران -و شــــبکه اجتماعی
«تبیان» در نظر گرفته شــــده اســــت که پاســــخگویی
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به شـ ــبهات در فضای مجازی بدون مشکل و شائبه
انجام پذیرد.
 ترویج اخالق پژوهشی چگونه میسر است و چه
جایگاهی در پژوهشگری دارد؟
همـ ــان طور کـ ــه در سـ ــؤال اول عـ ــرض کـ ــردم نهادینه
کردن بحـ ــث پژوهش یک امـ ــر در خور توجهـ ــی بود که
در حوزه خواهـ ــران تحقق پیدا کـ ــرد .در مرحله بعد نیز
هدفگذاری مباحث پژوهشی صورت گرفت .بعد از آن
اخالق پژوهشی است؛ بدین معنا که در صورت تعلق اثر
به شخص دیگری حتی در نقل و ارجاعدهی هم حقوق
مؤلف رعایت شـ ــود .اینکه بخواهیم مولد و تولیدکننده
اصلـ ــی را حـ ــذف کنیـ ــم ،از اخالق پژوهشـ ــی حوزههای
علمیه به دور است .کپی کردن و انتحال مشکلی است
یشـ ــود
که متأسـ ــفانه گاهی اوقات در جامعه ما دیده م 
مثـ ــل خریدوفروش رسـ ــاله و مقالـ ــه و اینگونـ ــه چیزها
ً
الحمـ ــدهلل در حوز ههـ ــای علمیـ ــه اصال نیسـ ــت -ولیبـ ــه هر حال ما بایـ ــد از همین حاال طـ ــاب را از اینگونه
بداخالقیها در حوزه پژوهشی محافظت کنیم.
 نقش جش ـ ــنواره عالم ـ ــه حلی را در تش ـ ــویق و
ارتقای پژوهش در مدارس چگونه ارزیابی میکنید؟
جشنوارهها و بهویژه جشنواره عالمه حلی در حقیقت
رقاب ـ ـتگا ه طالب اسـ ــت کـ ــه ای ـــن رقابت و مسـ ــابقه
موجب بالندگی طلبه است .وقتی در این رقابت ورود
کـ ــرده و پیشـ ــی میگیرند ،غبطهای حاصل میشـ ــود
و فرد میخواهد بهترین شـ ــود ،بدیـ ــن منظور تالش
خـ ــود را بیشـ ــتر می کند .در این تالش عدهای بیشـ ــتر
میدرخشند و عدهای کمتر؛ بنابراین هدف ما محقق
میشـ ــود .ا گر دقـ ــت کرده باشـ ــید پژوهشـ ــگر در این
رقابـ ــت هم وارد وادی آموزش میشـ ــود ،هم پژوهش
و بالتبـ ــع هدفگذاری پژوهش محقق شـ ــده اسـ ــت.
ا کنون طالب وارد وادی رقابت پژوهشـ ــی شده اند که
این رقابت برای ما بسیار اهمیت دارد؛ زیرا باعث رشد
طالب در امور پژوهشی میشود.
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طالب خواهر ،در عرصـه
تبیـــــیـــن انــدیشــــــههـای
نـــــــــــــــــاب اســــــــــــالمــــی
ســرکار خــانـم پ ــورحم ــزه
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اسـ ــتان تهران

حوز ههـ ــای علمیه خواهـ ــران به عنوان یکـ ــی از برکات
انقـ ــاب شـ ــکوهمند اسـ ــامی ،محلـ ــی برای بـ ــاروری
اسـ ــتعدادهای نهفته بانوان است که به منظور تحقق
رسـ ــالت بانـ ــوان در جامعه اسـ ــامی و جامعـ ــه جهانی
گامهای شایسـ ــتهای را برداشـ ــته اسـ ــت .این امر مهم
بنا به فرمایشـ ــات مقام معظم رهبـ ــری ّمد ّظلهالعالی درباره
سـ ــه وظیفه عمده روحانیت با جدیت دنبال میشود،
بـ ــه گون ـ ـهای کـ ــه مدیریـ ــت حـ ــوزه علمیـ ــه خواهران
دربـ ــاره «هدایـ ــت فکـ ــری و دینی»« ،هدایت سیاسـ ــی
و بصیرتافزایـ ــی» و «راهنمایـ ــی و حضـ ــور در عرصـ ــه
خدمات اجتماعی» اهتمام ویژهای داشته است.
معاونـ ــت پژوهش حوزه علمیه خواهـ ــران نیز به عنوان
یکـ ــی از بازوهای حـ ــوزه علمیه خواهـ ــران در اجرا و به
ثمر رسـ ــاندن این تکالیف ،با شناسایی نیازهای امروز
جامعه و جهان و مسائل اجتماعی و سیاسی و شبهات
مطـ ــرح در زمینـ ــه اعتقادی ،پژوهشها را در مسـ ــیری
معین جهت داده اسـ ــت .در جشـ ــنواره باشکوه عالمه
حلی رحمتاهللعلیه که هما کنون ششمین اختتامیه
آن در آسـ ــتانه برگزاری اسـ ــت ،به عنوان ویترینی برای
متجلـ ــی کردن مسـ ــاعی طـ ــاب خواهر ،شـ ــاهد تولید
آثار شاخصی میباشـ ــیم .حوزه علمیه خواهران بیش
از هشـ ــتصد اثر در ششـ ــمین جشنواره اسـ ــتانی عالمه
حلـ ــی رحمتاهللعلیـ ــه ثبت کـ ــرد .در این رقابـ ــت علمی 44
مدرسـ ــه علمیه مشـ ــارکت کردند کـ ــه پرا کندگی تعداد
مـ ــدارس نمایانگر تحرک علمـ ــی در تمامی واحدهای

آموزشـ ــی است .از سـ ــوی دیگر گسـ ــتردگی موضوعات
این پژوهشها نگاه جامع به مسـ ــائل اسالمی را نشان
میدهـ ــد که در تمامـ ــی گرایشهای حـ ــوزوی به همه
موضوعات مبتالبه جامعه تسـ ــری پیدا کرده و درصدد
پاسخگویی به شبهات مطرح جامعه برآمده است.
قالـ ــب مقالـ ــه ،بیشـ ــترین سـ ــهم ،یعنـ ــی نیمـ ــی از آثار
ارسـ ــالی طالب خواهر را تشـ ــکیل داده است .به لحاظ
اهمیت مقاله به عنوان زبان علمی متداول و مشـ ــترک
جامعـ ــه علمی کشـ ــور ،خرسـ ــندیم که توانسـ ــتهایم با
تشویق نویسـ ــندگان جوان به این سـ ــمت ،راه انتقال
مفاهیـ ــم دینی را به دیگر مجامـ ــع علمی فرآهم آوریم و
حقیقتجویان را از دانش حوزوی بهرهمند سازیم.
بـ ــا نگاهـ ــی دقیق به آمـ ــار تحلیلـ ــی آثار این جشـ ــنواره
مبـ ــارک میتوان به خوبی دریافـ ــت که طالب خواهر با
وجود مشغلهها و تکالیفی که در بطن خانواده بر دوش
دارند ،هماره از حضور مؤثر در مسـ ــائل اجتماعی غافل
نشـ ــده و در عرصه تبیین اندیش ـ ـههای ناب اسالمی و
مقابله با اسـ ــام التقاطی و اسالم آمریکایی بر پایه خرد
و اندیشه اسالمی از یک سـ ــو و تبدیل گزارههای دینی
به اصول رفتاری و عملی از سوی دیگر به خوبی ایفای
نقش نمودهاند ،به گونهای که از ورای آثار تولیدشـ ــده
طالب خواهر میتوان به تعریف جامع و کاملی از سبک
زندگی دینی دست یافت و این قضیه با توجه به نقش
مادری و همسـ ــری بانوان میتواند در عمقبخشی به
اعتقادات موروثی نقشی تأثیرگذار داشته باشد.
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هن ـ ـ ـ ــوز بــه تقـ ــری ـ ــری متـــرقـــــی از جـــایــگاه
پژوهـش در مسیـر تربیـــت طلبـــه نرسیــدهایم
گفتگو با حجتاالسالم سهرابی  /معـاون پژوهـش حوزه علمـیه برادران استان تهران
از منظر راهبردی ،جشنوارههای علمی در منظومه
ً
معاونت پژوهش استان دقیقا چه جایگاهی دارد و
چه کارکردی برای آن تعریف شده است؟
ما در معاونــــت پژوهش حوزه تهران ،برای جایگیری
درســــت پژوهش در نظام حوزه و مســــیر رشد طالب،
به چهار راهبرد کالن رســــیدهایم .ایــــن چهار راهبرد،
درواقع نقاط راهبردی و مهمی هســــتند که باید روی
آن ســــرمایهگذاری کرده و برنامهریزی و طراحی های
خودمان را بر آنها متمرکز کنیم تا انشــــاءاهلل وضعیت
پژوهــــش بــــه آن جایــــگاه مطلــــوب خــــودش نزدیک
شــــود .برای ترســــیم اهمیت راهبردی جشنوارههای
پژوهشی ،نا گزیرم این چهار راهبرد کالن را برشمارم:
راهبرد اول« ،نیروســــازی» است .ما به نیروها و منابع
انســــانی نیاز داریم که در عرصه پژوهش ،نقشآفرینی
کنند .منابع انســــانی در بحث پژوهــــش در چهار الیه

تعریف میشود که هر کدام به تناسب ،نقش و اهمیت
ویـ ــژه خـ ــود را دارند و طر حهای متناسـ ــب بـ ــا خود را
میطلبنـ ــد .الیـ ــه اول ،عموم طالب اسـ ــت .مـ ــا باید
عمـ ــوم طالب را به وضعیت مطلوبـ ــی از نظر نگرشها
و مهارتهای پژوهشی برسانیم .الیه بعدی استادان
مدارس هسـ ــتند که تدریـ ــس دروس متـ ــداول حوزه
را بر عهده دارند .ا گر اسـ ــتادان ما رویکرد پژوهشـ ــی و
انگیزه و ایدهای برای دعوت طلبه به فضای پژوهش
نداشـ ــته باشـ ــند ،برنامههای دیگر به حاشیه خواهد
رفـ ــت .عمده تماس و تأثیرپذیری طالب ،در نسـ ــبت
با استادانشـ ــان است .ما باید اسـ ــتادان مدارس را از
ایـ ــن نظر تقویت کنیم و به عنـ ــوان عناصر محوری که
میتوانند در فضای پژوهش اثرگذار باشـ ــند استفاده
کنیم .البته کار با استادان مشکالت و محدویتهای
خـ ــاص خـ ــودش را دارد و عرصـ ــه مشـ ــکلی اسـ ــت.

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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اســــتادان برای ورود به این فضا رغبت چندانی نشان
ً
نمیدهند؛ چرا که اوال خودشــــان هم مسیر طلبگی را
فار غ از فضای حرفــــهای و جدی پژوهش گذراندهاند
ً
و ثانیا دغدغه آموزش و اتمام محدوده درســــی ،تمام
ّ
هم و همت اساتید را مصروف خود میکند.

الیــــه ســــوم ،نخبــــگان پژوهشــــی هســــتند .نخبگان
ً
پژوهشــــی در معنای عام ،کســــانی هستند که اجماال
تجربههای پژوهشــــی دارند و آثاری هم ارائه داده اند.
همیــــن که چند تجربه پژوهشــــی موفق و اســــتاندارد
داشــــته باشــــند ،ما اینها را به معنای عــــام ،نخبگان
پژوهش میدانیــــم .کارکرد درونحــــوزوی این افراد،
انگیزهســــازی برای دیگر طالب است و نقش الگو را به
نوعی ایفا میکنند .کارکرد برونحوزویشــــان ،انجام
پژوهشهــــای اســــتاندارد مــــورد نیاز نهادهــــا و مرا کز
گونا گون اســــت و بــــرای اثرگذاری بهتر و بیشــــتر ،باید
آموزشهای تکمیلی ببینند و مهارتهایشــــان ارتقا
یابــــد .و الیه چهارم مســــئوالن و متولیان امر پژوهش
هســــتند؛ از رابط و معاون پژوهش مدرسه تا ارزیابان
جشــــنواره و مدرســــان روش پژوهش در این دســــته
ی خودشان
تعریف میشوند .این گروه نیز برای ارتقا 
ً
قطعا به مهارتهــــا و آموزشهای تکمیلی نیاز دارند.
ایــــن افراد یک الیه دیگــــر از نیروها و منابع انســــانی و
منابع راهبردی به شمار میآیند که باید به آنان توجه
کرده و برایشان برنامه داشته باشیم.
راهبــــرد دوم« ،نهادســــازی» اســــت .مــــا بــــرای اینکه
پژوهش در متن حوزه حاضر شود و جایگاه خودش را
پیدا کند و بتواند اثرگذاری داشته باشد ،به نهادهای
حرفهای نیــــاز داریم که رسالتشــــان ورود تخصصی
به فضای علمی و پژوهشــــی است .کانونهای علمی
طالب ،انجمنهای علمــــی فضال و نخبگان و مجامع
تخصصــــی مثــــل مجمــــع مدرســــان روش پژوهش یا
مجمع ارزیابان جشــــنواره که در یــــک عرصه خاص با
هم جمــــع میشــــوند ،از جمله نمونههایی هســــتند
که میتوانند هویت جمعــــی و نهادی بگیرند .همین
جمعشــــدن و اجتماع هــــا و همیــــن نهادهایــــی کــــه
رسالتشــــان علمی و پژوهشی است ،میتواند هم در

سیاس ـ ـتگذاری و تصمیمسـ ــازی کمک کند و هم در
ً
اجرای یک سـ ــری برنامههای علمی که قطعا ارتقای
وضعیت علمی و پژوهشی را به دنبال خواهد داشت.
راهبرد سوم ما «الگوسازی» است .الگوسازی به معنای
طراحی ایدههایی اسـ ــت که بتواند پژوهش را در متن
فضای حوزه قـ ــرار دهد و کارآمدی آنها را در قالبهای
کوچـ ــک نشـ ــان دهـ ــد .تجربه نشـ ــان داده اسـ ــت ا گر
بخواهیم طر حها را از ابتدا در مقیاس کالن اجرا کنیم
دچار مانع و مشـ ــکل و آسیب میشود و امید چندانی
نیسـ ــت که به ثمر برسـ ــد .کارهـ ــا بایـ ــد در نمونههای
آزمایشـ ــگاهی و کوچـ ــک تجربـ ــه شـ ــود و به مـ ــوازات،
مطالعه شـ ــود و در اصطالح اقدامپژوهی شود؛ سپس
حاصل تجربـ ــه و رصد پژوهشـ ــی آن را پس از تصحیح
و تکمیل ،در سـ ــطحی وسـ ــیعتر اجرا کرد .ما برای این
فضا طر حهایـ ــی را آماده کردهایم که میتوانیم اجرای
آن را شروع کنیم؛ نمونهاش کالسهای پژوهشمحور
است .ما در مدارسـ ــی که آمادگی الزم را داشته باشند
در حد یـ ــک کالس با تعداد محـ ــدودی طلبه و با یک
اسـ ــتاد که در این زمینه آموزش دیـ ــده و آمادگی دارد،
میتوانیم این طرح را اجرا کنیم.
راهبرد چهارم که به نحوی به موضوع جشـ ــنوارههای
نسـ ــازی»
یشـ ــود بحث «گفتما 
علمـ ــی هم مربـ ــوط م 
اسـ ــت؛ به معنای دیگر ترویج فرهنگ پژوهش اسـ ــت.
جایگاهیابی پژوهش در متن طلبگی است .مسئلهای
که با آن مواجه هسـ ــتیم این اسـ ــت که بـ ــا وجود اینکه
همگان به ضرورت پژوهش تأ کید دارند ،هنوز به تقریر
مترقی و پیشـ ــرویی از جایگاه پژوهش در مسیر تربیت
طلبه نرسیدهایم .اینگونه به پژوهش نگاه میکنیم که
پژوهش خوب است و بهتر از این است که نباشد؛ ولی
دفاع جدی و کارکردسـ ــنجی دقیقی از پژوهش نداریم؛
یعنی بـ ــه عنوان یک ضرورت و یـ ــک نصاب طلبگی به
آن نگاه نمیکنیم ،بلکه تقریـ ــر و دفاعمان از پژوهش،
حداقلی اسـ ــت و این به دلیل نشناختن ظرفیتهای
پژوهش اسـ ــت .ادعای ما این است که ا گر پژوهش در
متن طلبگی جا گیر شود ،هم آثار خیلی عمیق و دقیق
علمی دارد و هم آثار تربیتی ،معنوی و اجتماعی.
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شما جشنواره را ذیل محور گفتمانسازی و ترویج
فرهنگ پژوهش میبینید؟
بله! در قالب گفتمانســــازی مجموعهای از برنامهها
قابــــل تعریف اســــت؛ مثــــل همایشها ،نشســــتها،
میزگردها ،کرســــیهای آزاداندیشــــی و ...که میتواند
برای فضاسازی و انگیزهسازی در طالب کمککننده
باشــــد .جشــــنوارههای علمی هــــم در ایــــن قالب قرار
میگیرند .تولید محصوالت فرهنگساز مثل نشریات،
بروشورها ،کتب ترویجی و مهارتی و از این قبیل نیز در
این الیه قرار میگیرند .اینهــــا کمک میکنند ادبیاتی
برای جایگاهسازی پژوهش در متن طلبگی و تحصیل
طلبه تولید شود.
آیا جشـــــنوارههای علمـــــی میتواند به ما نشـــــان
دهد فعالیتهای پژوهشـــــی که انجـــــام میدهیم
در چه حدی ثمربخشی داشته؟ آیا به غیر از بحث
فرهنگســـــازی میشـــــود چنین کارکردی برای آن
تصور کرد؟
ً
قطعا میشود .هسته اصلی و کارکرد کلیدی جشنواره،
فرهنگسازی و گفتمانســــازی و انگیزهسازی است؛
اینکه کمک کند طلبهها یک تجربه پژوهشی داشته
باشــــند ،صرف نظــــر از اینکه برگزیده میشــــوند یا نه.
ولــــی از زمین جشــــنوارههای علمــــی میتــــوان انواع
محصــــوالت دیگــــری هــــم گرفــــت .یک مــــورد همان
اســــت که شما فرمودید؛ یعنی ما هر ساله گویی نبض
فعالیتهای مدارس را در دســــت داریم و آخر هر دوره
میتوانیم ببینیم شاخصها چقدر تغییر کرده است.
ا گر ما فعالیت و برنامهای داشتیم اثرش را در جشنواره
ببینیم کــــه چگونه نمود داشــــته و البتــــه حاصل کار
پژوهشی استان را نیز میتوانیم مورد ارزیابی قرار داده
و رصد کنیم.
آیا آینه جشنواره ،تمامنماست؟
نه! ولی یکی آنها هست .ما راهکارهای گونا گونی برای
ً
سـ ــنجش داریم؛ ولی قطعا جشنواره هم میتواند این
کارکرد را برای ما داشـ ــته باشـ ــد .افزون بر اینکه یکی از
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جشنواره در واقع یک خروجی و یک نقطه انتهایی
از یک فرآیند است ،نه اینکه ما جشنواره را محور
قرار دهیم و آن را نقطه عزیمت قلمداد کنیم
کارکردهای جشـ ــنواره ،شناسـ ــایی نیروهای مسـ ــتعد
است؛ یعنی نخبه شناسی کنیم و از میان نخبگانمان
بتوانیم کسـ ــانی که میتوانند معاون پژوهش مدارس
شـ ــوند یا پژوهشـ ــگر و مـ ــدرس روش پژوهش باشـ ــند
بیابیـ ــم .اینها اهـ ــداف و کارکردهای فرعی جشـ ــنواره
یشـ ــوند .ولی ّ
لب جشـ ــنواره و کارویژهاش این است
م 
کـ ــه یک فضای گفتمانی و انگیزشـ ــی ایجاد کند .البته
هنوز جشـ ــنواره در جایگاه خودش قرار نگرفته است.
بـ ــا طرح بحـ ــث اولیهای کـ ــه بنده کردم ،نشـ ــان داده
یشـ ــود که جشـ ــنواره جزیی از یکی از راهبردهای ما
م 
اسـ ــت؛ یعنی یک قالب فرعی ذیل یکی از راهبردهای
اصلی ما است؛ پس باید در جایگاه خودش قرار بگیرد.
ا گر غالب نیرو ،انرژی ،وقت و هزینه از سـ ــتاد پژوهش
و مدارس مصروف به حضور در جشـ ــنواره و سـ ــاختن
یـ ــک ویترین و یک نمـ ــای صوری از پژوهش بشـ ــود،
ً
این قطعا غلط اسـ ــت .زمانی کـ ــه در یک کاری افراط
شـ ــود و در جایگاه خودش قرار نگیرد و بیش از حد به
آن توجه شود ،خود این مسئله بحران ساز و آسیب زا
است و به معنای غفلت از اولویتهای دیگر است.
تهـ ــا را در مدارس مان
مـ ــا بایـ ــد مجموع ـ ـهای از فعالی 
ً
تعریـ ــف کنیم که حاصـ ــل و بـ ــرونداد آنهـ ــا طبیعتا در
جشنواره نمود پیدا کند .جشنواره در واقع یک خروجی
و یـ ــک نقطه انتهایـ ــی از یک فرآیند اسـ ــت ،نـ ــه اینکه
ما جشـ ــنواره را محـ ــور قرار دهیـ ــم و آن را نقطه عزیمت
قلمداد کنیم و بگوییم حال که ما جشنواره داریم برویم
مجموعهای از فعالیتها را تعریف کنیم تا این جشنواره
شکل بگیرد ،سال به سال تعداد آثارش باال برود ،سال
به سال جوایزش درشتتر بشـ ــود و سال به سال برای
ارزیابی هایش آیین نامه مفصل تری بنویسیم و بیاییم
مدام حواشی را اضافه کنیم تا این جشنواره فربه بشود
و توسعه صوری پیدا کند؛ این نگاه درست نیست.
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فعالـیـتهـای پژوهشی
مــــــدارس نبـــایـــ ــد ب ــه
جشنـواره محدود باشد
گفتگو با حجت االسالم و المسلمین مهدی رنجبریان
دبیر ششمین جشنواره عالمه حلی استان تهران

با توجه به تصمیم مدیریت حوز ه علمیه اســـــتان
تهران مبنی بر اجرای جشنواره عالمه حلی توسط
مدارس علمیه ،آیا این اقدام را در ارتقای ســـــطح
پژوهشی مدارس مؤثر میدانید؟ با توجه به اینکه
این کار بـــــرای اولین بـــــار صورت پذیرفـــــت ،روند
طیشده را تبیین بفرمایید.
همان طور که اشــــاره کردید ،این تجربه اول بود ،هم
برای مدرســــه ما و هم برای دیگــــر مدارس؛ یعنی تا به
حال هیچ مدرسهای این کار را انجام نداده بود .این
کاری بــــود کــــه در دورههای پیش ،در خــــود معاونت
پژوهش اســــتان انجام میشــــد؛ ولی رویکرد مدیریت
استان ،جناب حجتاالســــام و المسلمین غفوری،
مبتنی بر سیاســــت مدرســــه محوری در کل اســــتان
اســــت .روال کار هم طبق برنامه همیشگی و مصوب
جشــــنواره شــــامل تشــــکیل جلســــه های هماهنگی،
شــــورای سیاســــتگذاری با حضور مدیران و معاونین
ش حوزه های عامیه برادران و خواهران اســــتان
پژوه 
انجام شد.
مدرســــهای کــــه مســــئول اجــــرای جشــــنواره و محل
دبیرخانــــه میشــــود ،بیتردیــــد شــــاهد تأثیر و رشــــد

فزاینـ ــدهای در امر پژوهش خود خواهـ ــد بود؛ به این
علـ ــت که افـ ــزون بر امـ ــور رایجی که آن مدرسـ ــه برای
پژوهـ ــش انجام میداد ،یک سـ ــری برنامـ ــه جدید بر
عهده مجموعه قرار میگیرد که موجب شـ ــور و نشاط
و هیجان ویژهای میشود؛ ازاینرو به طور طبیعی در
مقالهها و فضای علمی و پژوهشـ ــی آن مدرسـ ــه تأثیر
مثبت دارد؛ اما اینکه به طور همزمان در دیگر مدارس
تأثیـ ــر بگـ ــذارد ،خیر! بنـ ــده فکر میکنم ا گـ ــر این روال
ادامه پیدا کند و هر سـ ــال یک مدرسـ ــه متولی اجرای
جشنواره باشد ،آن مدرسه در آن سال شاهد تأثیرات
مذکور خواهد بود.
مدرسه علمیه امام خمینی رحمتاهللعلیه در سالهای
اخیر از مدارس موفق در زمینه پژوهش بوده است.
ً
اوال در مقـــــام بیان تجربه ایـــــن توفیق ،علت را چه
ً
میدانیـــــد؟ ثانیا چگونگی برقـــــراری تعادل و تعامل
بیـــــن دو امر آمـــــوزش و پژوهش را در این مدرســـــه
تبیین نمایید؟
به نظرم یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت مدرسـ ــه
علمیه امام خمینی رحمتاهللعلیه یا هر مدرس ـ ـهای
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که خواهــــان نیل به توفیقات مد نظر باشــــد -نه تنها
در امــــر پژوهــــش ،بلکــــه در دیگر مســــائل -همگرایی
مسئوالن است .به طور خاص وقتی صحبت از مدرسه
امــــام خمینی رحمتاهللعلیه میشــــود ،شــــایان ذکر
اســــت تولیت محترم مجموعه ،جناب استاد صدیقی
حفظهاهلل اهتمام بســــیار ویژهای بــــه امر پژوهش دارند؛
ازاینرو وقتی این تأ کید در تمامی ارکان و جریانهای
مجموعه ســــریان پیــــدا میکند ،دیگر مســــئوالن هم
مترصد و پیگیر این موضوع مهم میشــــوند .پژوهش
در مدرسه امام خمینی رحمتاهللعلیه حاشیه نیست،
بلکه بخشی از متن است .نگاه ما به پژوهش به عنوان
یک اصل اســــت؛ یعنی یکی از مال کهــــای ارزیابی ما
درباره طالب ،همان طور که آموزش و تهذیب هست،
به همان میزان مســــئله پژوهش نیــــز باید مورد توجه
باشــــد .ضمن آنکه معتقدیم فعالیتهای پژوهشــــی
نباید به جشنواره عالمه حلی رحمتاهللعلیه محدود
باشــــد ،بلکه فراهم کردن زیرســــاختها نقش مهم و
تأثیرگذارتری دارد.
برنامـــــه پیشـــــنهادی حضـــــرت عالی بـــــه طالب و
مسئوالن مدارس براى رسیدن به اهداف پژوهشى
چیست؟
دیگــــر مدارس البتــــه دارای مدیــــران موفق و صاحب
تجربه هســــتند که در عرصههای گونا گون درخشیده
و صاحب نظرنــــد و بعضــــی از مدارس ،در ســــالهای
گذشــــته ،به لحاظ پژوهشی رتبههای باالتر از مدرسه
ما کســــب کردهاند؛ ولــــی ا گر بخواهیم چنــــد نکته به
عنوان تجربههای اجرایی و عملیاتی به همکاران خود
ً
عرض کنیمّ ،اوال چنان که ذکر شد مسئله مهم ،فراهم
ساختن زیرســــاختها در مدارس اســــت .یعنی قبل
از اینکه یک مدرســــه علمیه به جشــــنواره عالمه حلی
و کمیت مقالهها و کســــب رتبه اهتمام داشته باشد،
باید به این نکته توجه کند که آیا فضای مدرسه ،یک
فضای علمی و پژوهشی هست یا خیر؟ یک مسئله که
ما در مدرسه علمیه امام خمینی رحمتاهللعلیه داشتیم،
تشــــکیل گروههای علمی در معاونت پژوهش بود که
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حوزهای مثل حوزه تهران که شرایطی مثل حوزه
علمیه قم را ندارد ،در معرض این خطر است
که از آخرین آرا و دستاوردهای جدید علمی در
عرصههای گوناگو ن عقب بماند.
بسـ ــیار تأثیرگذار واقع شـ ــد؛ به این شکل که هر طلبه
باید عضو یکی از این گروههای علمی پژوهشـ ــی شود
که این امر افزون بر تحصیل کالسـ ــیک نظام آموزشی
حوزه اسـ ــت .یکـ ــی از کارهای فوق برنامـ ــه که در این
مجموعه صورت گرفت ،برگزاری کارگروههای کارورزی
فقه ،ادبیات ،فلسفه ،اخالق و ...بود و طالب ملزم به
شـ ــرکت در این کارگروهها بودند .دوم بحث کتابخانه
غنی اسـ ــت که اثر ویژهای دارد و مدرسـ ــه باید بتواند
از نظر کتب و منابع ،طالب خود را تغذیه کند .سـ ــوم
رویکرد استادان مدارس است .به این مفهوم که ارکان
و عوامل مدارس بتوانند اسـ ــتادان خود را به سـ ــمت
مسـ ــائل پژوهشـ ــی توجیه کرده و آرامآرام کالسهای
درس به سبک و سیاق پژوهشی میل پیدا کنند؛
نکته چهارم که ما در مدارس تهران باید به آن حسـ ــاس
باشیم ،مسئله عقب نماندن از رهاوردهای جدید علمی
در حوزههای علمیه اسـ ــت .ا کنـ ــون در قم دیدگاههای
جدید به طرح و بحث گذاشته میشود ،فصلنامههای
تخصصـ ــی و کتب جدید در دسـ ــت چـ ــاپ ،همایشها،
نشستها و ...که در همه اینها آرا و نظریههای جدیدی
یشـ ــود .ولی حـ ــوزهای مثل حوزه تهـ ــران که
مطـ ــرح م 
شـ ــرایطی مثل حوزه علمیه قم را نـ ــدارد ،در معرض این
خطر اسـ ــت که از آخرین آرا و دستاوردهای جدید علمی
در عرصههای گونا گو ن عقب بماند.
دیگر آنکـ ــه برگـ ــزاری نشس ـ ـتهای علمـ ــی در داخل
مدارس تأثیر بسـ ــیاری دارد و سـ ــبب نشاط ،حرکت و
ذوق طالب میشود که بتوانند کار علمی کنند .بعد از
این زیرساختها نوبت به این میرسد که با توجه به
کار علمی طالب ،حاصل و خروجی پژوهشهایشان
را در قالب مقالهها به معاونت پژوهش ارائه دهند.
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نمره ارزیابی تفصیلی  1و  )2به عنوان شاخص آثار برتر،
تفکیک آثار فاقد شـ ــرایط از ابتدا و ارزیابی تخصصی در
قالب گروههای علمـ ــی تخصصی را میتوان به عنوان
قابـ ــل توجهترین ویژگیهای ارزیابی علمی ششـ ــمین
جشنواره استان تهران قلمداد نمود.

امسـال شاهد ارتقاء ّکمی
و کیفــی جشـنواره هستیم
گفتگـ ــو با حجتاالسـ ــام سـ ــید حجت حسـ ــینی
دبیر علمی ششمین جشنواره عالمه حلی استان تهران

سطح علمی این دوره از جشنواره را چگونه ارزیابی
میکنید؟ این ارزیابی را با توجه به جشـــــنوارههای
سالهای قبل نیز بیان نمایید.
ارزیابـ ــی جشـ ــنواره امسـ ــال از نظـ ــر کمـ ــی و کیفی ،با
سـ ــالهای قبل تفاوتهایی داشـ ــته اسـ ــت و شـ ــاهد
ارتقاء اسـ ــتان در این دو شـ ــاخص بودیم .از نظر شمار
شرکتکنندگان شاهد رشـ ــد  ۵67نفری و از نظر شمار
آثار ،شـ ــاهد افزایش  407اثر بودهایـ ــم .از نظر کیفیت،
آثار جشـ ــنواره نیز رشـ ــد درخور توجهی داشـ ــته است.
ارتقای سـ ــاختار و محتوای آثار رشد خوبی یافته است
و به گزارش دبیر علمی جشنواره سراسری «بهترین آثار
جشنواره بعد از اسـ ــتان قم و استان اصفهان ،متعلق
به استان تهران بوده است» .تعیین نمره (80میانگین

مـــــا ک انتخاب اســـــتادان ارزیـــــاب در ایـــــن دوره
ً
جشـــــنواره چه بود؟ لطفا به صورت اجمالی نحوه
ارزیابی و داوری مقاالت را شرح دهید.
دبیرخانه بنا داشـ ــت از مشـ ــارکت حدا کثری مدارس
در ارزیابیها و روند اجرایی جشـ ــنواره بهرمند شـ ــود.
لذا همان ابتدا از طریق اتوماسیون معاونت پژوهش
مرکز ،نامهای به مدارس اسـ ــتان تهـ ــران برای معرفی
ارزیـ ــاب فرسـ ــتاد و از بین افراد معرفیشـ ــده توسـ ــط
مدارس و دوسـ ــتانی که در سـ ــالهای قبل ،سـ ــابقه
ارزیابـ ــی در جشـ ــنواره عالمـ ــه حلی اسـ ــتان تهـ ــران را
داشـ ــتند و همچنیـ ــن اسـ ــتادانی کـ ــه در هـ ــر یـ ــک از
گروههـ ــای علمی دهگانـ ــه حلی تخصص داشـ ــتند ،با
مشورت کارشناسان مرکز ،گروه ارزیابی تشکیل شده
و اسامی سرگروهها و اعضای گروه به دبیرخانه مرکزی
عالمه حلی معرفی شـ ــد .با توجه به نظرات دبیرخانه
سراسری ،مدیر و اعضای گروههای ارزیابی انتخاب و
تأیید نهایی شد.
در مرحله بعد ،جهت پرهیز از ارزیابی سـ ــلیقهای ،کل
آثار بعد از دسـ ــتهبندی و ثبت کد و سـ ــطح نویسنده،
بـ ــرای ارزیابـ ــی اولیه و تفکیـ ــک آثار فاقد شـ ــرایط ،به
کارشناسـ ــان معاونت پژوهش مدیریت استان تهران
تحویل داده شد و در سه دسته فاقد شرایط ،ارزیابی
اجمالـ ــی و ارزیابی تفصیلی تقسـ ــیمبندی و آثار برای
ارزیابی اجمالـ ــی و تفصیلی ،مطابق گروه علمی خود،
بین ارزیابها تقسیم شد.
از بیـ ــن کل آثـ ــار بـ ــرادران 102 ،اثر به مرحلـ ــه تفصیلی
دوم راه پیدا کرد که از بین اینها سـ ــی اثر ،امتیاز باالی
هشـ ــتاد داشت .پس از بررسـ ــی مجدد این آثار توسط
کارشناسـ ــان 26 ،اثـ ــر از ایـ ــن آثـ ــار تأیید نهایی شـ ــد.
همچنین از بیـ ــن  32اثر برتر خواهران 14 ،اثر به عنوان
آثار برتر انتخاب شد.
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رتبه اول بخش مقاالت سطح 1
مخاطــــب نامه  ۴1نهج البالغه از منظر آیت اهلل مامقانی و عالمه
محمدتقی شوشتری و بررسی و نقد آن
علیرضا غالمی طهرانی

مدرسه علمیه :فیلسوف الدوله

یکی از منابع شــــناخت وقایع و شــــخصیتهای تاریخی ،بررسی نامههایی اســــت که شخصیتها به تناسب
موقعیتهای مختلف نگاشــــتهاند .شناخت شــــخصیتهایی که در زمان امیرالمؤمنین میزیستهاند به
خصوص کارگزاران ایشان ،از این حیث که میتواند زوایایی از تاریخ را روشن سازد قابل تأمل است؛ از این رو،
بررسی محتوای نامههای امیرالمؤمنین به استانداران خود ،بسیار پر اهمیت است.
نامه  41نهج البالغه از پر بحثترین نامههای حضرت به کارگزاران خود اسـ ــت؛ چرا که در ظاهر بیانگر خیانت
مخاطــــب نامه به حضرت امیر ،با غارت بیت المال بصره اسـ ــت .طبق نظـ ــر عمده مورخین« ،عبداهلل ابن
عباس» مخاطب این نامه اســــت .عدهای از رجالیون و شـ ــارحین نهج البالغه همچون عالمه شوشـ ــتری ،به
خاطر فضایل ابن عباس ،صحت نامه را زیر ســــؤال بردهاند .در مقابل ،عـ ــدهای دیگر چون مرحوم مامقانی،
ضمن صحه گذاشــــتن بر نامه ،ابن عباس را از وثاقت تنزل دادهاند .اما آنچه واضح است این است که منابع
تاریخــــی ،صحت نامــــه و همچنین خیانت ابن عبــــاس را اثبات میکند؛ نویســــنده معتقد اسـ ــت با توجه به
شخصیت ابن عباس میتوان چنین گفت که او خود را مجتهد میدانسته و بر اساس فتوای خویش در بیت
المال تصرف کرده است و به دلیل دوراندیشی سیاسی ،این اموال را به مکه منتقل نموده است.

رتبه دوم مقاالت سطح 1

اخالق قرآنی در گفتار و رفتار امام خمینی(ره)
احمد شورچه

مدرسه علمیه :جامعه امیرالمؤمنین

تاریخ ،بارها شــــاهد ظهور انســــانهایی بوده که گاه چنان منشـ ــأ تأثیر شـ ــدهاند که مسـ ــیر اندیشـ ــه و تاریخ
انســــانهای هم عصر و انســــانهای پس از خود را متحول ساختهاند؛ بی شـ ــک ،امام خمینی(ره) را میتوان
از مهمتریــــن و تأثیرگذارترین ،تاریخســــازان و متحول کنندگان بزرگ این عصـ ــر نامید .وا کاوی وجوه تأثیرگذار
امام خمینی(ره) و وجوه تمایز ایشان با دیگر بزرگان و اندیشمندان و شناخت منابع و سرچشمههای علمی،
اعتقادی و اخالقی این عالم بزرگ ،از مســــائل بسـ ــیار پر اهمیت روزگار ما اسـ ــت .نویسنده در ابتدا به مسئله
نفس و هیئت نفســــانی انســــان و مهمترین مســــائل مربوط به آن پرداخته و توضیحاتی راجع به مکتب قرآن
و دیگر مکاتب بیان کرده اســــت .تبیین و تطبیق بعضی از ویژگیهای اخالقی چون :تواضع ،عطوفت ،صبر و
توکل ،با شخصیت اخالقی و سلوک رفتاری حضرت امام(ره) از جمله اموری است که در این اثر به آن پرداخته
شــــده .نویسنده معتقد است تخلق به اخالق الهی ،تقید به قیود شرعی و سلوک فردی و اجتماعی مبتنی بر
منابع دین ،منبع جاذبه وصفناپذیر امام خمینی(ره) در تأثیر بر قلوب بوده است.
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رتبه سوم بخش مقاالت سطح 1
بررسی اقوال موجود در بیان مقصود روایت
«نیة المؤمن خیر من عمله»
مدرسه علمیه :فیلسوف الدوله

محمد حسین اقتدارپرور

مقصود و مفهوم روایت «نیة المؤمن خیر من عمله و نیة الکافر شـ ــر من عمله» منقول از نبی مکرم اسالم،
منشــــأ اختالف نظرهای فراوانی میان علماّ ،
اعم از شـ ــیعه و اهل تسـ ــنن شـ ــده اسـ ــت؛ این اختالف نظرها تا
بدانجا پیش رفته اســــت که برخی تا  31وجه در تعبیر این روایت ثبت نمودهاند .مسـ ــئله اصلی نویسنده در
این اثر ،آن است که دریابد کدام یک از برداشت های مختلف از این روایت می تواند موجهتر باشد؟
نویســــنده در ابتدا ضمن تعریف و تبیین محــــدوده معنایی هر یک از عنوانهای ّ
«نیـ ــت» و «عمل» ،اقوال و
وجوه مختلف روایت را مطرح و یک به یک مورد بررسی و نقد قرار داده است .نویسنده بر آن است که میتوان
دو دسته از اقوال موجود را از دیگر اقوال موجهتر دانست؛ دسته نخست اقوالی که مفهوم روایت را به معنای
افزون بودن مراد و مطلوب در نیت نســــبت به عمل و دسـ ــته دیگر ،اقوالی که به برتری نیت بر عمل بر اساس
برتری قلب که منشأ نیت است ،بر سایر اعضا ،اشاره دارد.

رتبه اول بخش مقاالت سطح 2

بررسی تفصیلی معنای اطالق در والیت مطلقه فقیه
مدرسه علمیه :آیت اهلل مجتهدی(ره)

حسین آجورلو

واژه «اطــــاق» در دانشهایی چون ادبیات ،حقوق و فقه ،بسـ ــیار مورد اسـ ــتفاده قرار گرفتـ ــه و به اصطالح،
مشــــترک لفظی اســــت .همیــــن مســــئله ،گاه موجب بروز برخــــی اشــــکاالت در فهم عبارتهـ ــای مختلف در
دانشهای مذکور شده است .لفظ «اطالق» در عبارت «والیت مطلقه فقیه» نیز از جمله مواردی است که به
دلیل اشــــترا ک در لفظ ،موجب برداشتهای ناصواب شـ ــده است .نویسنده در این مقاله ضمن ارائه تبیین
صحیح اصطالحات متشــــابه ،به بررسی وظایف و شئونات فقیه جامع الشـ ــرایط در عصر غیبت پرداخته تا از
رهگذر آن ،کمیت و کیفیت اختیارات وی در بستر عقل و شر ع مورد وا کاوی قرار داده شود .نویسنده معتقد
است که گستردگی حیطه اختیارات فقیه در امور اجرایی و حکومت داری ،جزو لوازم عقلی حا کمیت به شمار
رفته و اساسا این اختیارات فراوان به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و وظایف حکومت است که عدم وجود
آن ،نهاد حکومت را به عنصری بی ثمر و بی خاصیت تبدیل خواهد کرد.

معرفی آثار برتر
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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رتبه دوم بخش مقاالت سطح 2

بررسی مشروعیت استخاره با قرآن کریم از منظر روایات
مهران گودرزی

مدرسه علمیه :فیلسوف الدوله

مهمترین و معتبرترین روایتی که در باب استخاره با قرآن کریم وجود دارد «روایت یسع قمی» است که شیخ
طوســــی (ره)آن را در تهذیب آوردهاســــت .اما ســــند این روایت و سـ ــایر اخبار مربوط به این باب قابل خدشه
اســــت .بنابراین ،نمیتوان به وســــیله روایات باب اسـ ــتخاره با قرآن کریم مشـ ــروعیت این نوع استخاره را به
صورت قطعی ثابتکرد و آن را منتســــب به شــــار ع مقدس دانست .نویسـ ــنده معتقد است که پس از ناامید
شدن از طریق مذکور ،میتوان به عموم روایات باب قرعه که ا کثر فقها در صحت استناد به آن اتفاق نظر دارند
متمسک شد؛ همان گونه که برخی علما از این روش استفاده نمودهاند .نکته قابل توجه آن که روایات منع
از تفأل به قرآن ،عالوه بر ضعف در ســــند ،ناظر بر این بحث نیسـ ــت؛ زیرا اسـ ــتخاره یعنی طلب خیر از خداوند
متعال اما تفأل یک نوع غیبگویی و خبر از آینده است .از سوی دیگر ،برخی علما نهی در روایات تفأل را ناظر
به استخاره عوام الناس دانستهاند.

رتبه سوم بخش مقاالت سطح 2

مرگ مغزی و اهداء اعضاء از منظر فقه اسالمی
میثم حیدری

مدرسه علمیه :امام خمینی(ره) تهران

هر ســــاله تعداد بســــیار زیادی از بیمارانی که نیازمند پیوند عضو هستند بر اثر عدم دسترسی به عضو مورد
نیاز ،جان خود را از دســــت داده و یا زندگی را با مشـ ــقتهای بسیار شدید ادامه میدهند .امروزه در بسیاری
از کشــــورها پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی ،به مسئلهای رایج و قانونی بدل شده است؛ اما این مسئله در
ایران به دلیل پیچیدگیهای فقهی و قانونی با چالشهایی مواجه بوده است .مسئله نویسنده آن است که
آیا اهداء اعضای بیمار مرگ مغزی از منظر شر ع جایز است یا خیر؟ برای یافتن پاسخ مسئله ابتدا باید به چند
سؤال دیگر پاسخ داد ،از جمله :آیا مرگ مغزی ،از نظر شار ع مرگ محسوب میشود یا تداوم حیات؟ وضعیت
فرد مبتال به مرگ مغزی استقرار دارد یا ندارد؟ و ا گر اهداء اعضای وی جایز است ،تحت چه عنوان فقهی قرار
میگیرد و طریق اســــتنباط آن چیست؟ نویســــنده معتقد است که با «حیات غیر مستقر» قلمداد کردن مرگ
مغزی میتوان اهداء اعضا را جایز دانست.
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رتبه اول بخش مقاالت سطح 3

مدى طاعة الولد للوالدین
مدرسه علمیه :امام خمینی(ره) تهران

علی قورچیان

ّ
ّ
ّ
األدلة األربعة على وجوب اإلحســــان و ّ
ّإن للوالدین مكانة عالیة ال ّ
البر إلیهما .إنما البحث
یتطرق إلیهاریب .تدل
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القضیة تحظى باهتمام خــــاص غیر أن كثیرا من األصحاب لم یوفوا حقها
فــــی مدى طاعة الولد لهما .رغم أن هذه
ّ
ّ
ّ
یتحصل من اآلیات واألخبار وجوب ّ
المتفرقة بین ّ
ّ
البر واإلحسان
طیات كتبهم؛ الذی
من البیان إل بعض اللقطات
ّ
األدلة ّالتی یظهر منها وجوب اإلطاعة على حدّ
ّ
والمصاحبــــة المعروفة وحرمة العق و اإلیذاء دون الطاعة المطلقــــة.
اإلطالق فی بعضها إشكاالت من حیث السند و ّكلها قاصرة الداللة عن إفادة هذا المعنى و الیتواجد ّ
مما بین أیدینا
دلیل ّ
یعتدبه لیمكن منه اســــتفادة وجــــوب مطلق الطاعة .ظاهر كلمات العبض أو تصریحهم یشــــیران إلى وجوب
ّ
الطاعة المطلقة و تجاه ذلك یظهر من كالم بعض الفحول عدم وجوب ذلك وقلما من ّ
صر ح .فعلى التحقیق ســــوى
الواجب و الحرام یجب الطاعة فیما ال یلحقه خســــائر فادحة لو استلزم تركه اإلیذاء و یعتبر من ّ
العق فیقدر على تركه
ّ
والذی ّ
یهمه الشار ع رضاهما و ّأما ما یلحقه فاالنقیاد فیه غیر واجب و علیه أن یبذل جهده فی
مع عدم ّاطالعهما
ّ
الموت،البر .لو
تحصیل رضاهما .ما أثبت من وجوب الطاعة الیجب بعد مماتهما بل الواجب بمقتضى األخبار بعد
ضده فعندما یجب امتثاله فعلیه أن ّ
األم ّ
األمّ .ثم المراد من األب أوالوالد و ّ
یقدم جانب ّ
صدر من األب أمر و من ّ
األم
ّ
ّ
ً
ً
أوالوالدة هما ّاللذان ولداه مباشرین .المكلف ّ
بالبر وشبهه،الولد الذی یكون إبنا أو بنتا ألبویه بدون واسطة .وجوب
ّ
ّ
الیتوقفان على اإلیمان و اإلسالم و ّ
الحریة و العقل و الرشد.
ّبر الوالدین وحرمة عقوقهما

رتبه دوم بخش مقاالت سطح 3

بررسی و نقد آراء مستشرقان دربارۀ
حقوق اجتماعی زن در اسالم :مطالعۀ موردی «ورزش»
مدرسه علمیه :امام خمینی(ره) تهران

مسعود سوهانی

مستشــــرقان فمینیست ادعا دارند که مردان مسلمان با تفاسیر و برداشتهایی مردساالرانه زنان مسلمان را
در بسیاری از عرصههای فعالیت اجتماعی از جمله ورزش ممنوع و محدود نمودهاند .از اینرو بیان نمودهاند
متنی هرمنوتیک به بازتفسیری متون مقدس اسالمی (قرآن و
که تالش دارند تا با استمداد از تجزیه و تحلیل ِ
حدیث) بپردازند و با به چالش کشــــیدن تفاسیر مردان این ادعا را به اثبات رسانند که در اسالم انجام ورزش
زنان اشــــکالی ندارد .در این مقاله ابتدا به طور خالصه دیدگاههای مستشـ ــرقان دربارة ورزش زنان در اسالم
بررســــی میگردد ،سپس با تکیه بر آراء شیعة اثنی عشـ ــریه نقدی صورت میپذیرد تا اوال اثبات شود که اتها م
وارده از ســــوی مستشــــرقان دربارة ممنوعیت ورزش زنان در اسالم دربارة مذهب شیعه اثنی عشریه نادرست
متنی آنان دارای اشـ ــکالهای متعدد اسـ ــت ،تفسیر نوین مورد
اســــت و ثانیا از آنجا که روش تجزیه و تحلیل ِ
ادعای ایشان قابل پذیرش نیست.

معرفی آثار برتر
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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رتبه سوم بخش مقاالت سطح 3

سبک یا سبکهای زندگی اسالمی؛
چالشی در تبیین مفهوم سبک زندگی از منظر اسالم
محمد سیدغراب

مدرسه علمیه :امام خمینی(ره) تهران

این مقاله پیرامون امکانهای مختلف ســــبک زندگی اسالمی از منظرهای گونا گون نگاشته شده است.
نویســــنده در این مقاله کوشــــیده است به تبیین پاسخهای ریشهایترین ســــؤاالت طرح شده پیرامون
شــــیوه و ســــبک زندگی و بررســــی آراء و نظرات مختلف پیرامون رابطه دین و سبک زندگی و در نهایت به
طرح مســــائل عینیتر مرتبط با نظریههای سبک زندگی اسالمی بپردازد .نویسنده معتقد است که طرح
ســــؤاالت مهم و اساســــی پیرامون مفاهیم و دیدگاههای مختلف در این زمینــــه ،مقدمهای برای نظریه
پردازی دقیق در رابطه با ســــبک زندگی اســــامی توســــط صاحب نظران و متخصصان این حوزه است.
هر قدر بر عمق و اهمیت ســــؤاالت و شــــفافیت و دقت دیدگاههای ارائه شده افزون گردد میتوان مبانی
شفافتری پیرامون مسائل مطرح شده اتخاذ نمود و به تولید نظریات دقیق و متناسب در حوزه سبک
زندگی اسالمی کمک کرد.

رتبه اول بخش مقاالت سطح ۴

صحت تمسک به اطالق برای اثبات توصلیت واجب
(از دیدگاه محقق نائینی و محقق خوئی و نقد و بررسی آن)
میثم رستمی

مدرسه علمیه :فیلسوف الدوله

از جمله بحث های مهم اصولی ،اصالت توصلی یا تعبدی بودن در واجبات شرعی است .این بحث در میان
قدماء مئونه چندانی نداشته و با تمسک به اطالق اوامر ،توصلی بودن واجب را ثابت میکردند؛ اما در میان
اصولیون متاخر ،ادلهای عقلی بر استحاله تقیید واجب به وجوه قصد قربت اقامه شده است که به تبع آن در
صحت تمســــک به اطالق برای اثبات توصلیت خدشه وارد آمده است .محقق نائینی(ره) از جمله قائلین به
امتناع تقیید و عدم جواز تمسک به اطالق امر برای اثبات توصلیت است .در مقابل عدهای از اصولیون متاخر
بر امکان تقیید و جواز تمسک به اطالق اصرار ورزیدهاند که محقق خوئی(ره) ،در عداد این دسته از اصولیون
جای دارد .با بررســــی ادله اســــتحاله و تامل در آنها ،اشکاالت ادله خودنمایی نمود و نویسنده را متقاعد کرد
که نمی توان قائل به امتناع تقیید مذکور شد .در نتیجه تمسک به اطالق برای اثبات توصلیت به قوت خود
باقی ماند .البته نویسنده در صورت امتناع تقیید نیز قائل به جواز تمسک به اطالق است .دلیل این مطلب،
نگاه عرفی و به دور از دقتهای عقلی مصنف در حیطه فهم نصوص و ادله است.
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رتبه اول بخش تحقیقات پایانی سطح 2

مباحث فقهی حضور زنان
در عرصه هنرهای نمایشی از دیدگاه اسالم
مدرسه علمیه :حضرت عبدالعظیم

فاطمه صادقی

اصطالح «هنرهای نمایشی» به شکلی از هنر اطالق میگردد که در آن ،هنرمند با استفاده
از بدن و فیزیک خود و نیز بهرهگیری از وسایل و امکانات دیگر ،به خلق هنر خود پرداخته
و شامل انواع تئاتر ،سینما ،تعزیه ،کنسرتهای موسیقی ،رقص و تبلیغات تجاری میگردد
که نقطه اشــــترا ک همگی آنها یک چیز بوده و آن هم عبارت اســــت از «سامان دهی یک
حرکت منســــجم هنری به منظور دیده شــــدن» که این دیده شــــدن ،گاه در قالب سینما
به منصه ظهور میرســــد و گاه در قالب تئاتر .هنر نمایش امروزه ابزاری گشــــته برای سلطه
بیگانگان بر سرنوشــــت دیگران و در این میان ،زنان یکی از بهترین ابزارها برای این منظور
هستند .چگونگی به کارگیری زنان در صحنه هنر نمایش و سابقه تاریخی نه چندان روشن
آن و اســــتفاده از زن به عنوان وســــیله اغوا گری و ایجاد انحراف و به عنوان کاالی جنســــی
در صحنــــه نمایش ،عدهای را معتقد ســــاخته که اصوال این بخش از رســــانههای تبلیغی
نمیتواند عرصه مناسبی برای حضور بانوی مسلمان باشد .ا کنون و پس از گذشت بیش
از سه دهه از عمر انقالب اسالمی در ایران و با توجه به موج بیداری در کشورهای اسالمی
منطقه و در ســــطح جهان ،بایســــته اســــت یک بار دیگر و این بار به طــــور نمادین و همه
جانبه زمینههای حضور همراه با اخالق زن در عرصه هنر بررســــی گردد .از این رو ،با توجه
به مسئولیت و کارکرد دانش فقه در گره گشایی مشکالت و حل مسائل پیش روی جامعه
ه هنرهای نمایشی
دینی ،ضروری اســــت درستی یا نادرستی حضور زنان مسلمان در عرص 
مورد بررســــی قرار گیرد .هدف از نگارش این تحقیق تالشی اســــت برای پاسخی موجه به
ایــــن پرســــش که «آیا میتوان هم هنرمنــــد بود و در عین حال ،هنر خــــود را همراه با تعهد
ارائه نمود؟» .میتوان از مجموع تحلیلها و مباحث مطرح شــــده در این تحقیق ،چنین
نتیجهگیری کرد که شــــر ع مقدس اسالم به شرط رعایت حدود شرعی ،مانعی برای حضور
زنان در عرصه هنرهای نمایشی قرار نداده است.

معرفی آثار برتر
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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رتبه دوم بخش تحقیقات پایانی سطح 2

تربیت اخالقی از دیدگاه امام علی
ساره سادات حسینی

مدرسه علمیه :قاسم بن الحسن

انســــان ،برترین مخلوق خداوند اســــت و تمام زمینههای رشــــد و کمال در وجود او قرار
داده شده تا به مقام خلیفه الهی رسد؛ این هدف ،جز با تربیت دینی و اخالقی که انسان
را از ُبعد حیوانی دور میکند و به ُبعد واالی انســــانی میرســــاند ،ممکن نیست .حضرت
امام علی در زمینه تربیت دینی و اخالقی توصیههایی بســــیار مهم و گرانســــنگ ایراد
فرمودهانــــد که در این پژوهش ،تالش شــــده به برخی از مهمترین آنها پرداخته شــــود.
تربیت ،دارای نظامی منسجم و ویژ ه است که از بخشهای چون :اصول تربیتی (قوانین
حا کــــم بر تربیــــت) ،مبانی تربیتــــی (گزارههایی که بیانگــــر تمامی موقعیتهــــا و امکانات
انســــانی است) ،روشهای تربیتی (شیوه و راه رسیدن به تربیت) ،اهداف تربیتی (اغراض
مربی و متربی در فرآیند تربیت) و آســــیب شناســــی تربیتی (شناختن عیوب و نقصهای
تربیت) تشــــکیل شده اســــت .تربیت اخالقی در اســــام ،واجد ویژگیهای مهمی چون:
ابتنا بر مفروضات متافیزیکی ،تقدم بنیانهای ثابت بر تربیت اخالقی ،اقتدارگرایی و الگو
محور بودن اســــت .بســــیاری از گزارههای تربیتی در نهجالبالغــــه ،در مقام تبیین اصول،
مبانی ،روشها ،اهداف و آســــیبهای تربیت اخالقی اســــت .برخــــی از مهمترین مبانی
تربیتــــی ،ترجیح فرایض بــــر نوافل و ترجیح عدل بر جود و نیــــز از مهمترین اصول تربیتی،
تأثیر وضعیت محیطی و اجتماعی و عدالتورزی است .همچنین از مهمترین روشهای
تربیتــــی در نهجالبالغه میتوان به روش حکمت و روش موعظه اشــــاره کرد؛ قرب الهی و
شــــکوفایی عقل ،مهمترین اهداف تربیتی ،و مســــئله تردید در آموزهها و اعتقادات دینی
و سســــتی در انجام تکالیف دینی از مهمترین آســــیبها در امر تربیت اخالقی است که در
شــــیوه تربیتی امام علی ،بدانها توجه داده شده است .حاصل آنکه ،تربیت اخالقی
از دیــــدگاه امام علی دارای مبانی ،اصول ،اهداف ،روشها وآســــیب شناســــی ویژهای
است .دادههای اولیه پژوهش حاضر به روش کتابخانهای جمع آوری شده و با استفاده
از روش توصیفی به طور عمده و روش تحلیلی در مواردی تدوین شده است.
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رتبه سوم بخش تحقیقات پایانی سطح 2

دیدگاههای امام سجاد در مناجات التائبین
مدرسه علمیه :قاسم بن الحسن

ناهید بهمن آبادی

دعا و مناجات از مهمترین راههای ارتباط میان انسان و یگانه معبود هستی ،به شمار میآید.
مناجات یکی از اقسام دعاست .در فرهنگ اصیل و نورانی اسالم ،گزارههای تربیتی فراوانی در
قالب دعا و مناجات بیان شــــده است .یکی از مهمترین و ارزشمندترین مناجاتهای رسیده
از اهــــل بیت عصمــــت و طهارت علیهم السـ ــام ،مناجات نغز ،پرمغز و فصیح «خمس عشـ ــر»
اســــت .این نجوا از لسان مبارک حضرت سید الساجدین ،صادر شده و دارای پانزده محور
درخــــور توجه و پر محتوا اســــت .این مناجـ ــات عالوه بر اعتبار در محتوا ،از جهت سـ ــندی نیز
دارای اعتبار و اهمیت اســــت .از مهمترین فرازهای این مناجات نورانی « ،مناجات التائبین»
است .مســــألهی «توبه» یکی از ارکان اصلی و مهمترین مراتب سلوک الی اهلل به شمار میرود
و از ایــــن جهت دارای ارزش فراوانی اســــت .حضرت زین العابدین(علیه السـ ــام) در مناجات
التائبین« ،گناه» را متعلق توبه برشمردند و توجه به آثار سوء گناه ،جلب رضایت الهی ،احیای
دل ،تواضــــع ،یافتن مراد حقیقی و ...را از مهمترین عوامل توبه دانسـ ــتهاند و مواردی چون:
مرگ قلب ،گســــتاخی بر ارتکاب به گناه و جهل را از جمله موانع در این سـ ــیر الهی میدانند.
ایشــــان به باالترین درجهی توبه که توبهی نصوح است با توجه به آیات قرآن اشاره فرمودند.
در ایــــن مناجات از خداوند که مرجع حقیقی توبه اسـ ــت یاد شـ ــده و در ایـ ــن بیان صفاتی از
خداوند ،همچون علم ،قدرت ،حلم و رفق که یاریگر انسـ ــان در مسـ ــیر توبه است ،ذکر شده.
در میان مناجاتهای خمس عشر« ،مناجات التائبین» دارای مضامینی واال و پر محتوا است
و بر اهمیت «توبه» تأ کید میکند .روش گردآوری دادههای اولیه در این تحقیق ،کتابخانه ای
و روش دادهپردازی و تدوین ،توصیفی-تحلیلی است.

معرفی آثار برتر
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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رتبه اول بخش پایان نامه سطح 3

علم پیشین الهی و مسأله جبر و اختیار
ّ
ّ
عبدالجبار ،غزالی و مالصدرا
با تا کید بر آراء قاضی
نفیسه مازوساز

مدرسه علمیه :مرکز تخصصی حضرت فاطمه(س) سطح 3

موضوع «علم پیشــــین الهی به مخلوقات» و چگونگی نسـ ــبت میان این علم و مسـ ــأله جبر و
اختیــــار یا به عبارتی کیفیت نســــبت فاعلیت انسـ ــان با فاعلیـ ــت الهی ،از مهمترین مسـ ــائل
فکری بشــــر بوده و در عرصه های گونا گــــون علوم ،همچون :فلسـ ــفه ،کالم ،حقوق و اخالق،
به شــــکلهای مختلف مطرح شده اســــت؛ هر چند که به نظر می رسد جنبه کالمی آن ،واجد
اهمیت بیشــــتری اســــت؛ چرا که تأثیر دو عامل الهی علم واجب تعالی و عامل انسانی و نحوه
ارتباط آ ن دو در تحقق افعال انسانی ،پیامدهای فلسفی و کالمی بیشماری به دنبال دارد که
در این میان از سوی مکاتب کالمی ،آراء سه گانه ای مطرح شده است.
معتزلــــه از جملــــه قاضی عبدالجبار در مورد علم پیشـ ــین الهی به «ثابتات ازلیه» و در مسـ ــأله
جبــــر و اختیار نیز به نظریــــه «تفویض» یعنی اختیار تام انسـ ــان در صـ ــدور افعالش معتقدند.
اشــــاعره نیز از جمله غزالی در مسأله اول[علم پیشین الهی]« ،علم واجب تعالی را زائد بر ذات
و به نحو کلی» می دانند و در مســــأله دوم[جبر و اختیار] ،نظریه «کسـ ــب» ،یعنی سلب قدرت
انســــان در وقــــوع و صدور افعالــــش را پذیرفته انـ ــد .در این میان ،حکمای حکمـ ــت متعالیه،
ضمن مردود اعالم داشــــتن دو نظریه قبل ،علم پیشـ ــین الهی را «علم اجمالی در عین کشف
تفصیلی» دانســــته ،و در مســــأله دوم[جبــــر و اختیار] ،نظریـ ــه «امر بین االمریـ ــن» که ایده ای
متعادل و راهگشاســــت را پذیرفتهاند؛ بدین ترتیـ ــب ،نه همچون معتزله ،به جهت اختیار تام
انســــان در صدور افعالش ،علم الهی را زیر سـ ــؤال برده ،و نه مانند اشـ ــاعره به جهت استیالی
علم الهی در نحوه صدور افعال انســــان ،دچار لغزش شدهاند؛ ا گرچه از منظر حکمای حکمت
متعالیه ،وجوب فعل ،اقتضای علم الهی اسـ ــت اما فعل انسـ ــانی را با قید مسبوق بودن آن به
اختیار ،موجه ســــاختهاند؛ از این رو ،افعال اختیاری انسـ ــان ،متعلق علم خداوند است .این
نظریه به شایستگی توانسته اســــت میان علم نامحدود و گسترده الهی و اختیار انسان آشتی
برقرار کند .به نظر میرســــد جمع میان این دو مدعا و تحلیل آن ،نتایج ارزشـ ــمندی از جمله
ت موجود و تسـ ــلیم نشدن در
معناداری و هدفمندی زندگی ،ایجاد انگیزه برای تحول وضعی 
برابر نامالیمات را به دنبال می آورد.
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رتبه دوم بخش پایان نامه سطح 3

تبیین و تحلیل فلسفی چگونگی و چیستی
دمیدن روح در بدن از دیدگاه مالصدرا
مدرسه علمیه :مرکز تخصصی قبا سطح 3

فاطمه فروزان کیا

پاسخ متفاوت به سوال از چیستی روح ،بدن و نحوة دمیده شدن آن در بدن و دمندة روح ،از
سوی مکاتب فلسفی ،کالمی و عرفانی ،موجب بروز آرای متفاوت و گاه متعارضی شده است.
این تحقیق در صدد است تا از دیدگاه حکمت متعالیه ،به بررسی این مسئله بپردازد.
بر اســــاس نظریه وحدت تشکیکی وجود که ستون حکمت متعالیه است ،روح ،بدن ،دمیده
شدن روح در بدن و دمنده آن ،اموری تشکیکی اند .روح که از عالم امر است ،با حفظ وحدت
و بســــاطت ،نوعی تدبر و تنــــزل و در نتیجه ،نوعی تکثر پیدا می کند تا آسـ ــمان ها و زمین و از
جمله ابدان و نفوس جزیی مربوط به آنها را بسـ ــازد؛ سـ ــپس صعود و عـ ــروج کرده ،تمام آنچه
را که به تفصیل و تکثر درآورده ،به حالت وحدت سـ ــابقش بر میگرداند .جسـ ــمی که در عالم
خیال قبل از دنیا وجود دارد ،علت وجودی جسـ ــم در مرتبه حس و دنیاسـ ــت .تمام
مثــــال و ِ
حالتهای جسم مادی ،از زمان نطفه تا مرگ در عالم خیال قبل از دنیا ،دارای وجود جمعی
واحد اســــت؛ زیرا عالم محســــوس همانا بخشـ ــی از عالم مثال اسـ ــت که با زمان و مکان مقید
شــــده و به ادرا ک ما در میآید .انســــانی که در عالم محسوس است ،این مراتب هستی و روند
ّ
علی از باال به پایین را معکوس فهم میکند و گمان میبرد مرتبه پایین تر یعنی جسم مادی،
علت مرتبه باالتر یعنی نفس حیوانی اســــت .به عبارت دیگر ،چنین گمان میکند که نفس در
ابتدای حدوثاش جسمانی اســــت اما با حرکت جوهری اشتدادی به نفس مجرد حیوانی یا
انســــانی بدل میشود .تفکیک بدن از روح و تقدم مرحله تسـ ــویه بدن از مرحله دمیدن روح
ّ
نیز بر اســــاس همین نظرگاه ما در عالم محسـ ــوس است .درواقع ،این روح است که تقدم علی
بر بدن داشــــته و با نزولش ،مقید و محجوب شـ ــده و به شـ ــکل بدن ظاهر شـ ــده است؛ اما در
ظاهر ،ما بــــا دیدن تدریجی این رفع حجاب ،فکر گمان میبریـ ــم روح از نوعی تحول و حرکت
در بدن ایجاد شــــده است و این امر را دمیده شـ ــدن روح به جسم قلمداد میکنیم .از همین
منظر ،مالصدرا معتقد اســــت بدن برزخی بعد از دنیا نیز بر اثر اعمال و ملکات انسـ ــان در دنیا،
ســــاخته شــــده و در صورت تسویه مناســــب ،در چهل سـ ــالگی ،مرتبه برتری از روح الهی بر آن
دمیده می شود.

معرفی آثار برتر
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
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ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
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رتبه اول بخش کتاب سطح 1و2

والیت فقیه ضامن خاتمیت شریعت اسالم
سید امیر حسین هاشمی الحسینی

مدرسه علمیه :دارالمبلغین فلسفی

مسئله «حكومت اسالمی» و «والیت فقیه» از مسائلی است كه فقهای شیعه از بدو تأسیس فقه شیعی
بدان پرداختهاند و این مباحث تا به امروز ادامه داشـ ــته و بنا بر اهمیت موضوع ،فقه شیعه از آن فار غ
نخواهد شـ ــد .ماحصل كنكاش در ادله عقلی و شـ ــرعی تولید «نظریه والیت فقیه» اسـ ــت كه در امتداد
خود به تاسـ ــیس «اصل والیت فقیه» منجر شـ ــده و مقبولیت عمومی در میان متشـ ــرعین یافته است.
آرمان اصل والیت فقیه ،تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر قواعد احكام در پهنه جوامع اسالمی و شروع
زمینه سـ ــازی برای تحقق قیام حضرت حجت(عج) و زدودن موانع مسـ ــیر وقوع فرج است و امروز این
مهم در مراحل ابتدایی خود محقق شـ ــده اسـ ــت .نظام والیت فقیه برخواسته از اصل والیت فقیه كه
اصلی فقهی و كالمی است و بر مبانی دینی و معرفت شناسی استوار است ،به عنوان تنها نظام سیاسی
_ دینی در عصر غیبت در جوامع اسالمی مطرح است.
ا كنون كه انقالب اســــامی در آســــتانه ورود به پنجمین دهه از عمر خویش اســــت ،دشــــمنان اسالم
ایــــن مهم را فهمیدهاند كه جریان نظام والیت فقیه با قدرت ســــخت و حتی نرم برون دینی متوقف
نمیشــــود و الجرم باید باورهای مردم نســــبت به مشروعیت نظام مورد خدشــــه قرار گیرد .از این رو
شــــاهد آنیم كــــه جریان نفوذ در حوزههای علمیه شــــكل گرفته و مرجع ســــازیهای متعدد در مرا كز
حوزههــــای علمیه جهان تشــــیع و حمایت مالی و رســــانهای از آنــــان روز به روز افزایــــش مییابد و با
اســــتفاده از شــــبكههای ماهوارهای و فضاهای مجازی اینترنتی از قول این مراجع ســــاختگی ،عدم
مشــــروعیت نظام والیت فقیه با ادله دینی به افكار جوامع تزریق میشــــود .این خطر زمانی مضاعف
میشود كه خبر از تأسیس مرا كز آموزشی حوزوی در حجم وسیع در مناطق محروم جوامع شیعی به
گوش میرسد و میبینیم كه جریان نفوذ سوار بر امواج محبت شیعیان نسبت به شعائر دینی و علی
الخصوص عزاداریهای مذهبی در ســــایه ترویج مناسك خشن و بی محتوا به ترویج ضدیت با نظام
والیت فقیه میپردازند.
نویســــنده در ایــــن کتاب ،مبانی حكومت اســــامی و ادله والیت فقیه را گرد هم آورده و سـ ــعی نموده
اشــــكاالت مطرح شــــده را به طور كامل پاســــخ دهد .از خصوصیات این کتاب میتــــوان به بهرهگیری
نویســــنده از «فعل معصوم» و اختصاص بابی با عنوان «والیت فقیه در عصر حضور» و همچنین طرح
امكان مطلوبیت والیت فقیه با ادله _كه همان وقوع در عصر معصوم اســــت_ اشــــاره داشـ ــت .توجه به
مســــئله «مذاق شار ع» و اســــتفاده روشــــمند از مباحث رجالی را نیز میتوان از دیگر خصوصیات این
کتاب برشمرد.
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رتبه دوم بخش کتاب سطح 1و2
عوالم پنجگانه انسان (ذر ،ناسوت ،ملکوت ،جبروت ،قیامت)
مدرسه علمیه :مشکوة

زهرا یوسفی مصری

همانطور که میدانیم پژوهش فعالیتی منسـ ــجم برای رسیدن بهشناختی روشنتر از مفاهیم پیرامون ماست .در
مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افقهای تازه برای آیندگان است .، .پژوهشگر فردی
است که با روشهای علمی ،در صدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گونا گون است .او با استفاده از
ابزارهای گونا گون به مشـ ــاهده دقیقتر و عمیقتر پدیدههای پیرامون خود میپردازد .پژوهشگر با نگاهی نقادانه
و موشـ ــکافانه به پیرامون خود مینگرد و برای رفع مشـ ــکالت جامعه و ارائه بهتریـ ــن راهکارهای عملی ،اطالعات
موثقی در اختیار متولیان امور میگذارد .در دنیای امروز ،دانایی یکی از محورها و شـ ــاخصهای اصلی پیشـ ــرفت و
تعالی هر جامعه به شـ ــمار میرود .سنجش سـ ــطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به
دسترسـ ــی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است .دانستههای ما یا با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و
یا بنا به پژوهشهایی که خود انجام میدهیم ،به دست میآید.
کتاب عوالم پنجگانه انسـ ــان(ذر ،ناسـ ــوت ،ملکـ ــوت ،مثال ،قیامت) در آیات و روایات کتابی اسـ ــت کـ ــه هدفش آ گاهی
مخاطب از عالم های اسـ ــت که شـ ــامل سه بخش قبل از دنیا ،در دنیا ،و بعد از دنیا می باشد .ا کثر مردم با این دیگاه که
فکـ ــر میکنند که این دنیا و قیامت فقط وجود دارد درصورتی که انسـ ــان قبل از ورود بـ ــه دنیای مادی در دنیای دیگری
به نام عالم ذر بوده اسـ ــت که بین علما و اندیشـ ــمندان اختالف نظرهایی وجود دارد.حتی انسـ ــانی که در دنیای مادی
هستند عوالم دیگری وجود دارد که بعضی از عرفای ما با مکاشفه کشف شهود به آن دست یافته اند.
تعاریف عالم و غیب ،برزخ ،بهشت و دوزخ ،تعاریف اعراف و شفاعت ،صراط و میزان ،عوالم سه گانه در قرآن؛ بررسی عالم
ذر ،تجرد ،مثال و ناسـ ــوت ،مراتب کشف و شهود ،تأملی بر سـ ــؤال و جواب برزخی ،نشانه ها و اوصاف قیامت ،قیامت از
دیدگاه قرآن و روایات و معاد جسمانی از نگاه کلی در قرآن و روایات از جمله سرفصل های این کتاب است.

رتبه اول بخش کتاب/مقاله ترجمه

ترجمه مبانی جامعه شناسی دین اثر اندرو مک کینون
مدرسه علمیه :امام حسن مجتبی تهران(شفق)

محمد حسین عبدی

سخن مترجم
1. Dr ANDREW MCKINNON
2. UNIVERSITY OF ABERDEEN

هزاران سال است که دین تأثیر نیرومندی بر زندگی بشر داشته است .دین ،به اشکال مختلف ،در همه جوامع شناخته
شده بشری وجود دارد .قدیمی ترین جوامعی که میشناسیم و از آنها فقط یافتههای باستان شناسی در دست داریم،
نشـ ــانههای واضحی از نمادها و مناسـ ــک دینی از خود به جا گذاشتهاند .در سراسـ ــر دوره بعدی تاریخ ،دین همچنان
یکی از بخشهای اصلی تجربه انسان بوده و بر چگونگی درک وا کنش ما در قبال محیط زندگیمان تأثیرگذاشته است.
رهیافتهای جامعه شناســــانه به دین ،هنوز هم به شــــدت تحت تأثیر ســــه نظریه پرداز کالسیک جامعه شناسی
«و ِبر» .در این مقاله به معرفی و ترجمه اثر ارزشــــمند جامعهشــــناس اســــکاتلندی،
اســــت« :مارکس»« ،دورکیم» و ِ
«آندرو مک کینون ،»1اســــت که درحال حاضر ،در دانشــــگاه «آبردن »2به تدریس مشــــغول است .ایشان به عنوان
ســــردبیر مجله جامعه شناســــی دانشــــیار کانادا تألیفاتی را در زمینه جامعه شناســــی رادیکال دین به رشته تحریر
درآورده اســــت .مقاله پیش رو یکی از تألیفات ایشــــان درباره جامعه شناســــی دین اســــت .او تــــاش دارد که وبر و
مارکس را به عنوان متفکران کالســــیک در جامعه شناســــی دین به خواننده معرفی نماید؛ در واقع او به بسیاری از
موضوعات دیگر و به آنچه که مارکس و وبر خود اهمیت میدهند نمی پردازد .به نظر مک کینون  ،مارکس و وبر نه
تنها برای ما بســــیاری از مهمترین ابزارهای مفهومی جامعه شناســــی را به منظور مطالعه جامعه شناسانه دین به
ارث گذاشتهاند؛ بلکه مارکس و وبر هر دو مخاطب را به سمت موارد مهم با محدودههای کمتر هدایت میکنند.

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان
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رتبه اول بخش کتاب تصحیح و تعلیق

تصحیح رسالهای از شهرستانی
ایمان نیکجه فراهانی

مدرسه علمیه :شیخ عبدالحسین(ره)

ّ ّ
حاشی ِه مل عبداهلل
ترجمه
ّ
کتـ ــاب ترجمه حاشـ ــیه مالعبـ ــداهلل ،درواقع ترجمهای اسـ ــت از حاشـ ــیه مـ ــا عبداهلل بر قسـ ــمت منطق
كتـ ــاب «تهذیب المنطق و الكالم» تفتازانی (تفتازانی ،مس ـ ـعود بن ع مـ ــر۷۹۲ - ۷۲۲ ،؟ق) .از این ترجمه
نسـ ــخههای ّ
خطی فراوانی وجود دارد که هنوز چاپ نشـ ــده اسـ ــت .نسخهای سـ ــنگی از آن در کتابخانه
مجلس شـ ــورای اسالمی به شـ ــماره 13۵74وجود دارد که دارای معایبی اسـ ــت؛ از آن جمله که مشخص
نیست بر اساس کدام نسخه ّ
خطی نگاشته شده؛ دوم آنکه متن تهذیب به خوبی از متن حاشیه متمایز
نگردیده و سـ ــوم آنکه به نظر میرسد تصحیح از روی نسـ ــخه واحدی صورت گرفته چرا که نسخه بدلها
در حاشـ ــیه ذکر نشده اسـ ــت .بنابراین ،تصحیح انتقادی صورت نپذیرفته که هر سه اشکال فوق در متن
تصحیح شده کنونی رفع گردیده است.
شیخ آقابزرگ تهرانی نسخهای از «احقاق الحق» قاضی نور اهلل شوشتری را که به قلم محمد بن محمود
بن حسن بن محمود بن محمد بن علی حسینی موسوی گرمرودی شهربانی بوده و آن را در ۱۰۶۸ق .به
انجام رســــانده دیده است و احتمال داده که شهرستانی همین کاتب باشد و شهرستانی کلمه تصحیف
شده شهربانی باشد.
در برخی فهرس ـ ـتها به نام مترجم اشـ ــاره نشـ ــده اسـ ــت ،لیکن برخی فهرس ـ ـتها این کتاب را ترجمه و
نگاشته محمد حسینی شهرستانی(حسینی شهرستانی ،محمد بن محمود) ،م قرن  10دانستهاند.
آیۀ اهلل اسـ ــتادی در فهرسـ ــت نسـ ــخ خطی کتابخانه حوزه علمیه ّ
فیضیه (قم) آورده است که این ترجمه
ّ
از جمال ّ
الدین محمد بن محمود شهرسـ ــتانی اسـ ــت و برخی نیز آن را مانند اصل آن از مل عبداهلل یزدی
درگذشته  981دانسته اند.
با ّ
توجه به قرائنی که وجود دارد و همچنین دیباچه نسخه ّ
خطی شماره  4۵۵9کتابخانه دانشگاه که نام
ّ
ّ
مترجم شهرسـ ــتانی ذکر شـ ــده و با توجه به ّ
نظریه آیۀ اهلل اسـ ــتادی و صاحب الذریعه ،به نظر می رسد که
انتساب نسخه به مرحوم شهرستانی مناسب تر باشد؛ واهلل العالم.
در کتابخانه مجلس شـ ــورای اسـ ــامی ،نسـ ــخه ّ
خطی «ترجمه و شرح باب حادی عشـ ــر» از افضل ّ
الدین
محمد بن غیاث ّ
محمد بن تقی بن ّ
ّ
الدین محمود حسـ ــینی موسـ ــوی شهرسـ ــتانی از علمای قرن 11ق را
ً
یافتم که ظاهرا با ّ
محمد بن محمود شهرستانی نسبتی دارد.
نسخه شناسی
در تصحیح از نسخ ذیل استفاده شده است:
فیضیه قم ،شـ ــماره نسـ ــخه ،1۵1۵ :نسـ ــتعلیقّ :
الـ ــف) نسـ ــخه کتابخانه ّ
محمد ابراهیم بـ ــن عبداللطیف
شولستانی ،تاریخ کتابت111۵ :ق؛
ب) کتابخانه مدرسه مروی تهران ،شماره  ،88۵رقعی ،تحریر سده 11؛
پ) قم ،کتابخانه عمومی مدرسه آیۀ اهلل گلپایگانی (قم) ،شماره نسخه ، 7 \118 :تاریخ تحریر12۵2 :ق،
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ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

30

آمار کلی ششمین جشنوار ه عالمه حلی استان تهر ان

تعداد

برادران

خواهران

جمع كل

شركت كنندگان

845

717

1562

آثار ثبت شده در دبیرخانه

1103

824

1927

آثار فاقد شرایط اولیه

525

31

556

آثار راهیافته مرحله اجمالی

473

793

1266

آثار راهیافته مرحله تفصیلی

199

319

518

رتبه اول

7

2

9

رتبه دوم

3

3

6

رتبه سوم

3

1

4

آثار شایسته تقدیر

7

2

9

آثار شایسته تحسین

6

6

12

آثار برگزیده

26

14

40

نمودار تعداد برگزیدگان کشوری
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آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

32

نمودار ر شد تعداد آثار هشتمین دور ه نسبت به هفتمین دور ه جشنوار ه

نمودار تعداد آثار دبیرخانههای استانی
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33

آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

34

فهر ست آثار منتخـب حوز ه علمیه استــان تهــر ان
در رقابت کشوری هشتمین جشنوار ه سر اسری
ردیف

قالب و
سطح اثر

نام اثر

نویسنده

مدرسه
علمیه

گروه
علمی

رتبه کشوری

1

مقاله سطح 1

برسی اقوال موجود در بیان
مقصود روایت نیة المؤمن
ٌ
خیر من عمله

محمد
حسین
اقتدار پرور

فیلسوف
الدوله

اخالق و
نربیت

برگزیده رتبه 1

2

مقاله سطح 2

بررسی دیدگاه نحویون
نسبت به نیابت حروف و
تضمین افعال

مجتبی
ادیبی

ادبیات
جامعه
امیرالمومنین عرب

برگزیده رتبه 2

3

مخاطب نامه  41نهج البالغه
از نظر آیتاهلل مامقانی و
مقاله سطح 1
عالمه محمد تقی شوشتری
و بررسی و نقد آن

علیرضا
غالمی
طهرانی

4

بررسی تفصیلی معنای اطالق
مقاله سطح 2
در والیت مطلقه فقیه

فیلسوف
الدوله

تاریخ

برگزیده رتبه 3

حسین
آجرلو

آیت اهلل
مجتهدی

فقه و
حقوق

شایسته تقدیر

5

مقاله سطح 3

مدی طاعة الولد للوالدین

علی
قورچیان

امام خمینی
تهران

فقه و
حقوق

برگزیده رتبه 3

6

تحقیق پایانی
سطح 2

حقیقت شرح صدر و عوامل
ایجاد کننده آن
در آیات و ر وایات

مصطفی
نظری

دارالمبلغین
فلسفی

تفسیر

برگزیده رتبه 1

7

تحقیق پایانی
سطح 2

لغزشگاههای اندیشه از
دیدگاه قرآن

زهرا سادات
موسوی
مالواجردی

حضرت
فاطمه

تفسیر

شایسته
تحسین

پایاننامه

228
163
85
26
12

تحقیق
پایانی

0
0
71
335
370

کتاب

2
0
5
1
6

مقاله

478
368
138
367
436

جمع

156
818
662
561
791
1103

پایاننامه

3
1
3
1
5

تحقیق
پایانی

0
0
0
12
23

کتاب

5
2
5
4
19

مقاله

-

810

659

553

774

1056

جشنواره اول ـ 1389

جشنواره دوم ـ 1390

جشنواره سوم ـ 1391

جشنواره چهارم ـ 1392

جشنواره پنجم ـ 1393

جشنواره ششم ـ 1394

آثار برادران

جمع

402
708
531
299
729
824

آثار خواهران

558
1526
1193
860
1520
1927

تعداد برگزیدگان

9
16
17
6
14
26

جمع
کل آثار

20
20
17
6
13
14

جمع
برادران خواهران
برگزیدگان

29
36
34
12
27
40

آمار شش دور ه جشنوار ه عالمه حلی حوز ه علمیه استان تهر ان
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35
آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

36

نمودار تعداد شرکت کنندگان ششمین جشنوار ه

نمودار تعداد آثار ششمین جشنوار ه

نمودار تعداد آثار به تفکیک قالب اثر

بهمن 139۵

نمودار تعداد برگزیدگان استانی

نمودار تعداد آثار بر ادر ان به تفکیک گروه علمی

37

آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

38

نمودار تعداد آثار خواهر ان به تفکیک گروه علمی

بهمن 139۵

تعداد شرکت کنندگان خواهر به تفکیک سطح تحصیلی

تعداد شرکت کنندگان بر ادر به تفکیک پایه تحصیلی

39

آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

40

معیار های رتبه بندی مدارس علمیه بر ادر ان و خواهر ان استان تهر ان
در ششمین جشنوار ه پژوهشی عالمه حلی(ر ه) استان تهر ان
رتبه بندی مدارس علمیه برای نخستین بار در چهارمین جشنواره استانی عالمه حلی(ره) ،با هدف نشان دادن
میزان مشارکت و فعالیت مدارس علمیه استان در جشنواره پژوهشی عالمه حلی(ره) و بر اساس تعیین معیارهای
متعدد انجام شد .برخی از معیارها و یا ضریب تأثیرگذاری آنها در دو دوره اخیر ،با در نظر قرار دادن تجارب کسب
شده ،سیاستهای معاونت پژوهش استان ،مشورت با کارشناسان و همچنین پیشنهادات و انتقادات دریافتی
از برخی مدارس علمیه اســــتان ،دچار تغییرات و بازنگریهایی شـ ــده و ا کنون با الگویی به روز شده و متناسب با
ً
واقعیتها و ظرفیت حوزه تهران ،در اختیار قرار گرفته است .با توجه به رشد نسبتا رضایتبخش تعداد آثار و ارتقاء
قابل توجه کیفیت علمی آثار ارسالی به دبیرخانه ،در الگوی جدید ،عالوه بر تثبیت نگاه معتدالنه به کمیت آثار،
در مجموع به کیفیت آثار ارسالی ،ضریب تأثیرگذاری بیشتری اختصاص داده شده است.
به این نکته نیز باید توجه داشت که رتبهبندی مدارس علمیه در قالب جشنواره عالمه حلی(ره) ،بازتاب دهنده تمامی
فعالیتهای علمی و پژوهشی مدارس علمیه و تالش مدیران ،معاونین و مسئولین محترم پژوهش استان نیست؛ گرچه
میتواند به عنوان مال کی برای مقایسـ ــه و رقابت در یک فعالیت خاص و یکی از ابزارهای سـ ــنجش مورد توجه قرار گیرد.
ردیف

امتیاز

توضیحات

معیار

1

هر یک درصد = 1
امتیاز

بر اساس محاسبه درصد تعداد آثار به نسبت تعداد کل طالب
مدرسه علمیه

تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه

2

هر یک درصد= 0/۵
امتیاز منفی

بر اساس محاسبه درصد فاقد شرایط(فاقد ساختار مشخص،
کمتر از  2۵00کلمه و عدم رعایت سالمت اثر) به نسبت تعداد کل
آثار ارسالی به دبیرخانه

تعداد فاقد شرایط

3

هر یک درصد = 2
امتیاز

بر اساس محاسبه درصد راهیافته به اجمالی به نسبت تعداد کل
آثار ارسالی

تعداد آثار راهیافته به اجمالی

4

هر یک درصد = ۵
امتیاز

بر اساس محاسبه درصد راهیافته به تفصیلی به نسبت تعداد کل
آثار ارسالی

تعداد آثار راهیافته به تفصیلی

5

هر رتبه  100 = 1امتیاز

اولین نمره باالی  80در هر سطح  -قالب

کسب رتبه 1

6

هر رتبه  8۵ = 2امتیاز

دومین نمره باالی  80در هر سطح – قالب ،پس از رتبه 1

کسب رتبه 2

7

هر رتبه  70 = 3امتیاز

سومین نمره باالی  80در هر سطح – قالب ،پس از رتبه 2

کسب رتبه 3

8

هر شایسته تقدیر=
 ۵۵امتیاز

چهارمین ،پنجمین و ششمین نمره باالی  80در هر سطح –
قالب ،پس از رتبه 3

کسب شایسته تقدیر

9

هر شایسته تحسین= هفتمین تا یازدهمین نمره باالی  80در هر سطح – قالب ،پس از
شایسته تقدیر
 40امتیاز

کسب شایسته تحسین

234

امام خمینی

تهران

1

-9/32

25/21 25/21%

41

-35

15/09%
33/33%
66/67%
70/00%

36/00%
-13/15 26/32%
-33/1

-31/08 62/16%
-15/7

-20/21 40/43%
-7/54
-16/6
-33/3

-18
14

6
23

-33/8

67/61%

31/58%

66/22%

45
14
13
28
12
13
4

64

12/82%

11

19

47

53

21

12

20

-6/41

18/64%

59

2

تهران

فیلسوف

39

126

3

تهران

49

19

264/29 264/29% 148

6/67%
98

11/67%

7/89%

37

52/86

19/39 19/39%

23/15 23/15%

58/89 58/89%
11/67
7/89

15/15 15/15%

52/86%

23
6
19
8
7
8
14

33

30/95 30/95%

دارالمبلغین

دماوند

تهران

ری

تهران

ایت اهلل مجتهدی

امام حسن مجتبی

امام حسن مجتبی

تهران

تهران

تهران

285

56

70

98

بقیة اهلل

خاتم االصیاء

عبدالعظیم

امیرالمومنین لویزان

90

180

دارالسالم

203

تهران

ری

تهران

باقر العلوم محالتی

پاکدشت

تهران

152

132

جعفریه

56/98%

5

86

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

140

71

-17/34 34/69%

56/98

ردیف

50/71 50/71%

32

17

شهر

جامعه امیرالمؤمنین 201

شیخ عبدالحسین

49/75 49/75% 100

131

117/56 117/56% 154

نام مدرسه
48

-20/45 40/91%

63

تعداد طالب

16

91

36

تعداد آثار ارسالی
6/67

امتیاز
5

فاقد شرایط

امتیاز منفی

تهران

درصد از کل تعداد طالب
درصد از کل آثار ارسالی
راهیافته به اجمالی

امام االقائم

228/8

45/76%

27

138/98 69/49%

1
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

70

1

85
0
0
85
0
0
0

0

0
0
0
0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

1

100

1
0
0
1
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

55

0

0

0

0

0

55

0

110

55

1
200
100

0

100

100
0
100
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

85

7/43%
24/32%
26/32%
21/28%
7/55%

0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

0

2

210/5 42/11%
37/16
121/6
131/5
106/3
37/7

4/76%

0
0
0
0
0

0
3

3

7

5

74/49

88/74

115/15

124/56

142/62

189/36

228/47

272/02

319/08

329/15

451/41

474/75

485/16

593/71

860/18

140
51/28%
34/69%

2
256/4
173/4

135

110
2
1

129/8 25/97%

1
0
1
0
0
0

23/8

7

0

0

0

0

0

16/67%
15/00%
1/41%
5/31%

75
7/04
26/54

83/3

27/00%

1
0

2

30/41%
37/84%

80

169/23 84/62%
130/61 65/31%
118/18 59/09%
128/00 64/00%
147/37 73/68%
60/81
75/68

136/84 68/42%
119/15 59/57%

33/33%
30/00%

898/68
20
17
40
27
8
11
9
5
10

45/28

123/81 61/90%
66/67
60/00

32/39%

22/64%

4
1
2
3

64/79

191

1

امتیاز

252

راهیافته به تفصیلی

44/84 44/84% 113

درصد از کل آثار

69

امتیاز

61/06%

رتبه1

-30/5

امتیاز

19

رتبه2

16/81%

امتیاز

33/63

رتبه3

6

امتیاز

جمع

شایسته تقدیر

961 2436

امتیاز

0

شایسته تحسین

437

امتیاز

452

درصد از کل آثار

امتیاز نهایی

لیست رتبه بندی مدار س علمیه بر ادر ان

بهمن 139۵

41
آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

42

لیست آثار برتر مدار س علمیه بر ادر ان استان تهر ان
تفصیلی1

تفصیلی2

تاریخ

94

90

92

رتبه اول

اخالق و
نربیت

81

89

8۵

رتبه دوم

فیلسوف
الدوله

اخالق و
نربیت

80

8۵

 82.۵رتبه سوم

 4مقاله سطح 1

چیستی علم امام و گستره آن در
آیات و روایات

محمد
محمدی

دارالمبلغین
فلسفی

تفسیر

84

76

80

شایسته
تقدیر

 ۵مقاله سطح 2

بررسی تفصیلی معنای اطالق در
والیت مطلقه فقیه

حسین آجورلو

آیت اهلل
مجتهدی

فقه و حقوق

84

100

92

رتبه اول

مهران
گودرزی

فیلسوف
الدوله

فقه و حقوق

83

96.۵

89.۵

رتبه دوم

فقه و حقوق

88

 88.2۵ 88.۵رتبه سوم

اخالق و
تربیت

81

90

8۵.۵

شایسته
تقدیر

ادبیات عرب

78

91

84.۵

شایسته
تقدیر

تفسیر

81

88

84.۵

شایسته
تقدیر

ردیف

گروه علمی

1

قالب سطح

عنوان اثر

نویسنده

مخاطب نامه  41نهج البالغه از منظر
علیرضا غالمی
مقاله سطح  1آیت اهلل مامقانی و عالمه محمدتقی
طهرانی
شوشتری و بررسی و نقد آن

 2مقاله سطح 1

اخالق قرآنی در گفتار و رفتار امام
خمینی(ره)

 7مقاله سطح 2

مرگ مغزی و اهداء اعضاء از نظر
فقه اسالمی

 8مقاله سطح 2

شناسایی و معرفی اندرزنامه های
ایرانی

بررسی تطبیقی حذف ،تقدیرو مجاز
 9مقاله سطح 2
در علم نحو معانی و بیان
 10مقاله سطح 2

جستاری در جهانی یا عربی بودن
مخاطب قرآن کریم

فیلسوف
الدوله

جامعه
احمد شورچه
امیرالمومنین

بررسی اقوال موجود در بیان مقصود محمد حسین
 3مقاله سطح 1
اقتدار پرور
روایت «نیة المؤمن خیر من عمله»

بررسی مشروعیت استخاره با قرآن از
 6مقاله سطح 2
منظر روایات

مدرسه
علمیه

امام خمینی
میثم حیدری
تهران
سجاد مؤمنی

خاتم
االوصیاء

حسین فرهادی

جامعه
و سید محمد
امیرالمومنین

هادی رضوی
محمد جواد
پاشایی

فیلسوف
الدوله

صدرا غفاری،
بررسی هویت سیاسی مذهبی قاتلین محمد مهدی امام خمینی
 11مقاله سطح 2
تهران
طباخیان،
سید الشهدا
مرتضی میرکو
 12مقاله سطح 2

ماهیت و کارکرد قوه متخیله

 13مقاله سطح 2

بررسی دیدگاه نحویون نسبت به
نیابت حروف و تضمین افعال

محمد
محمدی

شیخ
عبدالحسین

جامعه
مجتبی ادیبی
امیرالمومنین

نهایی وضعیت

تاریخ

8۵

83

84

شایسته
تحسین

فلسفه و
منطق

76

8۵

81

شایسته
تحسین

ادبیات عرب

80

80

80

شایسته
تحسین

43

بهمن 139۵

تفصیلی1

تفصیلی2

امام خمینی
علی قورچیان
تهران

فقه و حقوق

91

92.۵

 91.7۵رتبه اول

امام خمینی
تهران

فقه و حقوق

86

 87.2۵ 88.۵رتبه دوم

سبک یا سبکهای زندگی اسالمی؛
 16مقاله سطح  3چالشی در تبیین مفهوم سبک
زندگی از منظر اسالم

محمد سید امام خمینی
تهران
غراب

اخالق و
تربیت

80

87

 83.۵رتبه سوم

بررسی نفساالمر و اعتباریات در نزد
عالمه طباطبایی(ره)
 17مقاله سطح 3
و نظریه صحیح پیرامون نفساالمر
و اعتباریات

امام خمینی
حمید رضا بدر
تهران

فلسفه و
منطق

80

8۵

82.۵

شایسته
تقدیر

امام خمینی
تهران

تفسیر

80

81

80.۵

شایسته
تقدیر

محمد مهدی امام خمینی
تهران
قوچانی

اخالق و
تربیت

80

81

80.۵

شایسته
تحسین

تفسیر

82

80

80

شایسته
تحسین

ردیف

گروه علمی

نهایی وضعیت

قالب سطح

 14مقاله سطح 3

عنوان اثر

مدی طاعة الولد للوالدین

بررسی و نقد آراء مستشرقان دربارة
حقوق اجتماعی زن در اسالم:
 1۵مقاله سطح 3
مطالعة موردی «ورزش»

 18مقاله سطح 3

روایتی قرآنی از واقعه تاریخی سوره
تحریم در مقایسه با روایت َّ
محرف
شأننزولها

بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا
 19مقاله سطح  3و اخالق حرفه ای با تا کید بر قرآن و
آموزه های نهج البالغه

نویسنده

مسعود
سوهانی

احسان
شریفیان
و محمد برزگر

مدرسه
علمیه

روش برخورد با مخالفان اعتقادی از
 20مقاله سطح 3
دیدگاه قرآن و احادیث

ابوالفضل
سعیدی

صحت تمسک به اطالق برای
اثبات توصلیت واجب (از دیدگاه
 21مقاله سطح 4
محقق نائینی و محقق خوئی و نقد
و بررسی آن)

میثم رستمی

فیلسوف
الدوله

تحقیق پایانی نسبت میان اخالق سکوالر و اخالق
22
دینی
سطح 2

آیت اهلل جاللی
خمینی

81.12

رتبه اول

مهدی
افخمی

دارالمبلغین
فلسفی

اخالق و
تربیت

86

86

86

شایسته
تقدیر

تحقیق پایانی
23
سطح 2

حقیقت شرح صدر و عوامل
ایجادکنند ه آن در آیات و روایات

مصطفی
نظری

دارالمبلغین
فلسفی

تفسیر

78

82

80

شایسته
تحسین

کتاب سطح
24
1و2

والیت فقیه ضامن خاتمیت شریعت
اسالم

سید امیر
حسین
هاشمی

دارالمبلغین
فلسفی

کالم

86

86

86

رتبه اول

علوم انسانی

81

81

81

رتبه اول

فلسفه و
منطق

81

80

80.۵

رتبه اول

امام حسن
مقاله کتاب ترجمه مبانی جامعه شناسی دین اثر محمد حسین
مجتبی
2۵
عبدی
اندرو مک کینون
ترجمه
تهران
کتاب تصحیح
26
و تعلیق

تصحیح رساله ای از شهرستانی

شیخ
ایمان نیکجه
عبدالحسین
فرهانی

اصول فقه 87.۵ 74.7۵

آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

44

رتبه بندی مدار س علمیه بر ادر ان استان تهر ان

0/00%

0

24/71 24/71% 42 170

78/57 78/57% 110 140
9/3

درصد از کل تعداد
طالب

16 172

نام مدرسه

قاسم ابن الحسن
سطح2

عبدالعظیم سطح2

امام خمینی

شهر

تهران

تهران

ردیف

1

امام حسن مجتبی
سطح2

تهران

33/84 33/84% 67 198

تهران

1

الزهراء

7/32

15/00% 30 200

8/65%

7/32%

0

8/65

12 164

 3رباط کریم

4

۵

7

1

باقرالعلوم 

تهران

تهران

15

16 185

کریمه اهل بیت 

3

ورامین

تهران

تهران

46/15 46/15% 60 130

3

کوثر

الغدیر

14

39/87 39/87% 61 153

17/36 17/36% 25 144

تهران

تهران

1
2
0

کوثریه

حضرت فاطمه سطح14/00% 21 150 2

حضرت خدیجه 

 6شهر قدس

8

9

10

11

12

13

18 274

زینب کبری

0

6/57

تهران

بقیه اهلل

فاطمیه تهران

تهران

 14نسیم شهر

1۵

16

17

18

6/57%

10 155

6/45

60/00% 21

7/09%

نورالزهراس

ری

تهران

8/21

18/75 18/75% 15

28/93 28/93% 57 197

10 141
2
1
0

12 179

6/7

6/70%

0

8/21%

6/45%

0

60
7/09

17/5 17/50% 21 120

الزهرا س

ولی عصر

فاطمیه

تهران

تهران

پیشوا

35

1
1
0

22 268

80

زهرای اطهر

فاطمیه

 19پا کدشت

21

20

تعداد طالب

22

تعداد آثار ارسالی

2

3
1

امتیاز

9/30%

فاقد شرایط

0

0

273/8 54/76% 23 200/00 100/00%
168/2 33/64% 37 194/55
187/5 37/50%

187/50

97/27%
93/75%

42

0

12

66

15 -3/125 6/25%
-0/746 1/49%
0/00%

0
-5

27

15 -3/125 6/25%
10/00%
5/00%

-2/5

57

20 -2/381 4/76%

8
5

200/00 100/00%
187/50
20 180/00

93/75%
90/00%

6

1
0

96/72%
200/00 100/00%

9

9

200/00 100/00%
95/24%
90/00%
90/91%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

55
0
0
0
0
0
0
55
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

80

0

0

0

0

0

40

0

40

0

85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

483/65
471/38
459/21
457/36
456/57
456/45

268/95

316/67

331/70

334/19

335/42

354/12

360/36

382/09

446/90 175

0

523/33

524/28 175

540/65

546/23

556/18 175

0

0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

579/93

653/52

70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

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

0

0

98/51%

95/00%
95/24%

0
0

18

25

59 -1/639 3/28%
0/00%
0/00%
0/00%

0

10

5

190/48
180/00

200/00 100/00%
181/82

93/33%
25/00%

0

رتبه2
100

50/00% 30 190/00
190/48

40/00% 10 200/00 100/00%
50/00%
50/00%

1
4
6
5

186/67

91/43%

4

200/00 100/00%
182/86

0

امتیاز
0

276/1 55/22% 37 197/01
333/3 66/67%
156/3 31/25%
333/3 66/67%
250

214/3 42/86%

147/5 29/51% 18 193/44
200
250
250

23/81 4/76%

-5

9

20 -2/381 4/76%
10/00%
0/00%

0

21

20 -4/545 9/09%
0/00%

0

57

14 -3/333 6/67%
0/00%

0

12

3
8

0

امتیاز

رتبه3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200

142/9 28/57%
113/6 22/73%
133/3 26/67%

105/3 21/05% 12 200/00 100/00%
125

32 -4/286 8/57%
13 -3/571 7/14%

92/86%

40/00%

0
0
0
0
0
0

107 -1/364 2/73%

درصد از کل آثار
ارسالی

کوثر تهران سطح2

امتیاز منفی

درصد از کل آثار

23/81 23/81% 35 147

114/3 22/86%

راهیافته به اجمالی

امتیاز

3

0

راهیافته به تفصیلی
185/71

درصد از کل آثار

91

امتیاز

2

شایسته تقدیر

15/38 15/38% 14

رتبه1
71/43 14/29%

امتیاز

1

امتیاز
0

شایسته تحسین

0

امتیاز

0

امتیاز مناطق

0

امتیاز نهایی

لیست رتبه بندی مدار س علمیه خواهر ان استان تهر ان

بهمن 139۵
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آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

46

نمودار مدار س برتر حوز ه علمیه خواهر ان استان تهر ان

47

بهمن 139۵

لیست آثار برتر حوز ه علمیه خواهر ان استان تهر ان

82

83

شایسته
تحسین

82

80

81

شایسته
تحسین

84

80

82

شایسته
تقدیر

حضرتعبدالعظیم فقه و حقوق 92.۵

94

93.2۵

رتبه اول

قاسمابنالحسن

اخالق و
تربیت

93.۵

90

91.7۵

رتبه دوم

ناهید بهمن آبادی قاسمابنالحسن

اخالق و
تربیت

91.۵

91

91.2۵

رتبه سوم

حضرتفاطمه

تفسیر

8۵

84

84.۵

شایسته
تقدیر

تحقیق پایانی
سطح 2

امكان یا امتناع تناسخ از منظر
آیات و روایات

صدیقه
محمدصادق

الغدیر

کالم

83

81.7۵ 80.۵

شایسته
تحسین

تحقیق پایانی
سطح 2

نگاهی به كهن ترین دین ایران
بلستان

فائزه بیدگلی

كوثر

79

80.7۵

شایسته
تحسین

تحقیق پایانی
سطح 2

حقیقت پنهان

رقیه قاضیخانی

كوثر

علوم انسانی

76

80

شایسته
تحسین

تحقیق پایانی
سطح 2

شرایط وآثار موعظه در زندگی
انسان از منظر آیات و روایات

راضیه علی نتاج
خراسانی

امامحسنمجتبی

اخالق و
تربیت

80

شایسته
تحسین

پایان نامه
سطح 3

علم پیشین الهی و مسأله جبر
و اختیار با تا كید بر آراء قاضی
ّ
ّ
عبدالجبار ،غزالی و مالصدرا

نفیسه مازوساز

91.۵

رتبه اول

پایان نامه
سطح 3

تبیین و تحلیل فلسفی چگونگی
و چیستی دمیدن روح در بدن از فاطمه فروزان كیا
دیدگاه مالصدرا

قالب سطح

عنوان اثر

نویسنده

مدرسه علمیه

گروه علمی

تفصیلی1

تفصیلی2

نهایی

وضعیت

مقاله سطح 2

نقش عبودیت در کاهش
افسردگی

مرضیه ا کبری

حضرت عبدالعظیم

اخالق و
تربیت

84

مقاله سطح 2

ادله اثبات والیت فقیه از منظر
شهید بهشتی

فاطمه نصیری

مشکات اندیشه فقه و حقوق

مقاله سطح 3

فاجعه منا و نقض مقاصد کالن
شریعت

طیبه و طاهره
سترگ

علوم انسانی

تحقیق پایانی
سطح 2

مباحث فقهی حضور زنان در
عرصه هنرهای نمایشی

فاطمه صادقی

تحقیق پایانی
سطح 2

تربیت اخالقی از دیدگاه
امام علی

ساره سادات
حسینی فیروزكالئی

تحقیق پایانی
سطح 2

دیدگاه های امام سجاد در:
مناجات التائبین

تحقیق پایانی
سطح 2

زهرا سادات
لغزشگاههای اندیشه از دیدگاه
موسوی مالواجردی
قرآن

کتاب سطح
1و2

عوالم پنج گانه انسان(ذر،
ناسوت ،ملكوت ،جبروت،
قیامت)

زهرا یوسفی مصری

الزهراء (س)

علوم انسانی 82.۵

84

72.۵ 87.۵

مركز تخصصی
حضرتفاطمه(س)
سطح سه

کالم

93

90

مركز تخصصی قبا
سطح سه

فلسفه و
منطق

82.۵

82

مشكوة

فلسفه و
منطق

80

8۵

رتبه دوم

82.۵

رتبه دوم

آمار و اطالعات
شش ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـیـ ــن
جشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
عـ ـ ـ ــالمهحـل ـ ــی

ویــــــژ هنــــامـــــه
شــــشــمــیـــــــن
جشــــــــــنــــواره
عـالمـه حلـی(ر ه)
اســتـان تهــر ان

48

اساس حوز ه بر ای علم است؛ ما میگوییم کام حوز ه علمیه
با علم بر داشــــته شده است .پس علم ،بافت حقیقی و پایه
حقیقی و هویــــت حقیقی این حوز ه ر ا تشــــکیل میدهد.
حوز ه ،علممحور است .علممحور بودن لواز می دارد؛ باید
به این لوازم ملتزم شد.
آیتاهلل العظمی خامنهای 89/8/2

