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پژوهـــــش و تحقیـــــق اساســـــی ترین نیاز بـــــرای نیل به 
پیشـــــرفت و توســـــعه همه جانبـــــه یک جامعه اســـــت. 
سیادت، قدرت و استقالل هر مملکت و جامعه منوط 

به میزان اهمیت دادن به علم و تحقیق است.
کد بماند شـــــاهد رکود ســـــطح  گر تحقیق و پژوهش را ا
دانـــــش بشـــــری و به تبـــــع رکود توســـــعه و پیشـــــرفت 

همه جانبه جامعه  خواهیم بود.
کشـــــورهای توســـــعه یافته، سهم  که  از همین روســـــت 
قابل توجهـــــی از اعتبارات هر دســـــتگاه را به امر پژوهش 
اختصاص می دهند و سرمایه گذاری در توسعه پژوهش و 
گرفته و آن را هزینه نمی دانند. تربیت پژوهش گر را جدی 
عرصه علوم انسانی در بین عرصه های مختلف علمی از 
گر به دنبال  جایگاه زیربنایی و مهمی برخوردار است. ا
کردن علوم، تولید علم و دانـــــش نو و چیدن  اســـــالمی 
کهن  میوه های شـــــیرین دســـــتاوردهای غنـــــی دانش 
انسانی و اســـــالمی هســـــتیم ضرورتًا باید در حوزه های 
کـــــز علمی دینی بـــــه مقوله پژوهش  علمیه و ســـــایر مرا

اهمیت بیشتری داده شود.
در ســـــال های اخیر این مهم مورد عنایت مقام معظم 
رهبری دام ظله العالی، مراجع عظام تقلید ایدهم اهلل 
کشور قرار  تعالی و مسئوالن محترم حوزه های علمیه 

گرفته است.
که پژوهش از غربت و  کرد  امـــــروز به جرأت می توان ادعا 

ج شده است و  مظلومیت ســـــنگین سال های قبل خار
طالب جوان با تأسی از عالمان و فرهیختگان سلف، به 
تحقیق های عمیق و پژوهش های نوین روی آورده اند.
شـــــور و شـــــعف زایدالوصف طالب جوان برادر و خواهر 
کاربردی و مفیـــــد در قالب های  در خلـــــق آثار فـــــراوان، 
کتاب پایان نامه و مقاله ازجمله دستاوردهای منظم و 

هدفمند »جشنواره عالمه حلی)ره(« می باشد.
کـــــه رشـــــد قابل مالحظه  با افتخـــــار اعـــــالم مـــــی دارم 
شـــــرکت کنندگان در نهمین دوره جشنواره از 15724 به 
کیفی آثار، نتیجـــــه توجه و عنایت  25278 اثر  و رشـــــد 
مســـــئوالن حوزه هـــــای علمیـــــه و اســـــاتید ارجمند به 
مسأله پژوهش و حمایت جدی آنها از جشنواره عالمه 

حلی)ره( است.
در پایان بـــــر خود فرض می دانـــــم از حمایت های مدیر 
محترم حوزه های علمیه، حضرت آیت اهلل اعرافی دامت 
برکاته، مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران، حضرت 
معاونان  جمشـــــیدی،  والمســـــلمین  حجت االســـــالم 
محتـــــرم پژوهش دو مرکز، حجج اســـــالم والمســـــلمین 
میرمعزی و حصـــــاری، دبیران محترم جشـــــنواره های 
کارگروه های مرکزی  استانی، اعضای محترم شـــــوراها و 
که در ایجاد  و استانی، اســـــاتید، طالب و پژوهش گرانی 
این شور علمی پژوهشی در حوزه های علمیه ما را یاری 

کمال قدردانی را داشته باشم. کردند 

حجـــتاالســـالموالمسلمـــینجـــواداسمـــاعیلنیـــا
دبیــــر جشنـــواره عـــالمه حـــلی)ره(
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معاونـــــت پژوهـــــش حوزه هـــــای علمیه در 
دوره جدید، چه برنامه هایی برای ارتقای 
کیفیـــــت فعالیت های پژوهشـــــی طالب در 

کشور دارد؟ سطح 

برای اینکه طالب با مهارت ها و روش های پژوهشی 
و منابع آشنا شوند و شهامت و انگیزه قلم زدن پیدا 
کننـــــد، معاونت پژوهش  کرده و تمریـــــن پژوهش 

کرده است. برنامه هایی برگزار 
البته ما برای طالب ســـــطح یک و دو و حتی سطح 
کلمه  ســـــه، انتظـــــار پژوهش بـــــه معنای واقعـــــی 

که  که انجام می شـــــود این اســـــت  نداریـــــم؛ آنچه 
کرده و با ابزارها  طالب در ســـــطح تمرین، پژوهش 
گردند. لذا جشنواره  و مهارت های پژوهش آشـــــنا 
عالمه حلی)ره( جشنواره ای در سطح طالب است 
و برای تمرین پژوهش این جشـــــنواره را تأســـــیس 
کرده ایم تـــــا نوقلماِن عرصه موضوعات پژوهشـــــی 
تشویق شوند و در یک مسابقه به آثار برتر، جوایزی 

کنیم.  اهداء 
که نوقلمان،  پس خود جشـــــنواره برای این است 
کنند. البته استثنائًا ممکن است  تمریِن پژوهش 
کار فاخری در حد  طلبه ای در ســـــطح یک یـــــا دو 

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینسیدحسینمیرمعزی در
معاون پژوهش حوزه های علمیه و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

ثیـــــــر جشــــــنـــــــواره در  مــیـــــــزان تــــــأ
فرهنگ سازی پژوهـش میان طالب
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کند و این منعی ندارد. انتظار نظام  پژوهـــــش ارائه 
که تمرین پژوهش خوبی  پژوهشی حوزه این است 
کنند نه یک پژوهش بالفعل به معنای واقعی  ارائه 
ج  کار از توان طالب این ســـــطوح خار کلمه؛ ایـــــن 
که شما از سطوح دبیرستانی  است. مثل این است 
یـــــک پژوهش واقعی انتظار داشـــــته  یا راهنمایی 
باشـــــید. این انتظار برای این سطح علمی معقول 

نیست.
اما در مـــــورد برنامه های معاونت پژوهش در رابطه 
با آشنایی طالب با مهارت ها و روش های پژوهشی 
که در ســـــطح یک آموزشی، از پایه  کنم  باید عرض 
ســـــه به بعد، در هر ترم هر طلبه موظف است یک 
کند و 5 نمره به این  که خوانده ارائه  مقاله از درسی 
مقاله اختصاص پیدا کرده است. همچنین تحقیق 
پایانی برای ســـــطح یک وجود دارد. در سطح یک 
در 4 واحد درســـــی حدود 64 ساعت آموزش فنون 
پژوهـــــش برگـــــزار می کنیم و توســـــط مدیریت های 
کارگاه های آموزشی متعددی برای طالب  استانی 

کشور برگزار می شود. در سطح 
در دوره جدیـــــد معاونت پژوهش بـــــه این نتیجه 
کار  که قبل از طالب باید روی اســـــاتید  رســـــیدیم 
کنیم. یعنی اســـــاتید بایـــــد به مهارت هـــــا و فنون 
کار صورت  پژوهش آشـــــنا باشـــــند. چـــــون ایـــــن 
نگرفته بـــــود در امر مهارت های پژوهشـــــی خألی 
وجود داشـــــت؛ طلبه از اســـــتاد در مورد موضوعی 
راهنمایی می گرفت ولی اســـــتاد مســـــلط به بحث 
نبود. برای اینکه این خأل جبران شود امسال ماده 
که طی آن اساتید سطح  کردیم  واحده ای تصویب 
کد اســـــتادی  که می خواهند پذیرش شـــــده و  یک 
بگیرند الزم اســـــت دوره ها و مهارت های پژوهشی 
گر ایـــــن دوره ها را طی  را بـــــا موفقیـــــت بگذرانند و ا
کد استادی به آنها تعلق پیدا نمی کند و هر  نکنند، 
گر بخواهد از سطحی به سطح دیگر ارتقا  استادی ا
کند، باید تعداد واحدهای مربوط به پژوهش  پیدا 
را با موفقیت بگذراند تا ارتقای او تأیید شـــــود. این 

طرح مصوب شده است و االن در مقام فراهم آوری 
یک سری زمینه های اجرایی هستیم؛ باید کتاب ها 
و نرم افزارهایی تولید و ســـــامانه ای تعریف شـــــود و 
ان شـــــاءاهلل تا ابتدای سال تحصیلی 97 این طرح 
گر اجرا شـــــود یعنی  کرد. این طرح ا را اجرا خواهیم 
اســـــاتید ملزم می شـــــوند مهارت های پژوهشی را 
ارتقا دهند؛ در این صورت مهارت های پژوهشـــــی 
از اساتید به طالب ریزش می کند و طالب با فنون 
که  پژوهش آشنا می شـــــوند و ان شاءاهلل امیدواریم 
کیفی  کمی و  در جشنواره های آینده شـــــاهد رشد 

مقاالت طالب باشیم.

به نظر شما جشـــــنواره عالمه حلی)ره( تا چه 
حد توانســـــته در فرهنگ شـــــدگی پژوهش در 

میان طالب نقش داشته باشد؟

قضاوت با آمار تأیید می شـــــود و بر اساس آمار، آثار 
ارائه شـــــده به نهمین جشـــــنواره عالمـــــه حلی)ره(  
نسبت به دوره های اولیه رشد زیادی داشته است. 
کافی است آمار مربوط به جشـــــنواره را در دور اول، 
که نهمین دوره است، مقایسه  دوم و ســـــوم تا اآلن 
کنید. در مجموع رشـــــد چشمگیری داشته و ارتقاء 
کرده است و روند افزایشی با نرخ بسیار  زیادی پیدا 
که جشنواره  باالیی بوده است. این نشان می دهد 
در فرهنگ ســـــازی موفـــــق بـــــوده اســـــت و تعـــــداد 
کرده اند.  طلبه های زیادی در این جشنواره شرکت 
بحث دیگر، مقایسه آثار اســـــتانی جشنواره است. 
گـــــر دوره اول جشـــــنواره فقط در قم برگزار شـــــد و  ا

وهش در  جشنواره، نمود فرهنگ سازی پژ
حوزه است و سیاست های مدیریتی حوزه 
وهش برای این فرهنگ سازی  و معاونت پژ

به میزان زیادی توفیق داشته است.
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کشـــــور دو هزار مقاله به دست ما رسید،  از سراسر 
اآلن جشنواره عالمه حلی در 26 دبیرخانه بصورت 
اســـــتانی برگزار می شـــــود و از برخی استان ها باالی 
ســـــه هزار اثر  ارائه می شود. یعنی در خود استان ها 

آثار، روند افزایشی چشمگیری داشته است.
که تعداد زیادی از طلبه های در  آمار نشان می دهد 
سطوح مختلف در جشنواره مشارکت می کنند و این 
که ما در فرهنگ سازی پژوهشی  به معنای آن است 
از طریق جشـــــنواره عالمه حلی)ره( موفق بوده ایم. 
کار اســـــت و سیاست های مدیریتی  جشنواره نموِد 
حوزه و معاونت پژوهش برای فرهنگ سازی پژوهش 
گرچه  در حوزه به میزان زیادی توفیق داشته است. 
ما به این حد راضی نیســـــتیم و آثـــــار و توفیقات باید 
بیش از این باشـــــد. در برخی اســـــتان ها از مدیران 
گویند  می پرسم مجموع طالب چه مقدار است؟ می 
کرده اید؟  دو هزار. می پرســـــم چند مقاله دریافـــــت 
گرچه  می گویند 600 مقاله. این نرخ خوبی نیســـــت. 
کرده است ولی  گذشـــــته افزایش پیدا  آمار نسبت به 

کار و تالش وجود دارد. باز هنوز جای 
تا به حال در ســـــایه تالش ها، نرخ رشـــــد مشـــــارکت 
طالب در جشـــــنواره بســـــیار خوب بوده است و این 
نشانه فرهنگ سازی است. در عین حال برای اینکه 
کنیم راه زیادی داریم. این رشد را بیشتر و گسترده تر 

چگونـــــه می تـــــوان فعالیت هـــــای پژوهشـــــی 
طـــــالب جوان را به ســـــمت حوزه هـــــای نیاز 
گره گشـــــایی معضالت جامعه و انسان  نظام و 

معاصر سوق داد؟

حضور طالب جوان در مرحله تمریِن پژوهش یک 

گر طلبه ای  بحث است و اینکه در مرحله پژوهش ا
کلمه رسید،  به سر خط پژوهش به معنای واقعی 

بحث دیگری است.
برای طالب جوان در ســـــطح یک، دو و ســـــه این 
برنامه هـــــای ما بـــــرای تمریـــــن پژوهش اســـــت و 
کارهای سخِت  تمرین پژوهش را قاعدتًا به سمت 
بدون پیشـــــینه مورد نیاز جامعه نباید برد. وقتی 
می خواهیـــــم فـــــردی را در پژوهـــــش تمرین دهیم 
کافی  که منابع بـــــه اندازه  او را به ســـــوی موضوعی 
کند هدایت  داشته باشد و بتواند پژوهش را تمرین 
می کنیم. بنابراین ما در ســـــطح یک و دو جشنواره 
که طالب در رابطه با  نباید توقع داشـــــته باشـــــیم 

نیازهای جامعه مقاله بنویسند.
ممکن است استثنائًا طلبه ای مقاله خوبی بنویسد 
این را نفـــــی نمی کنیم. چون برخـــــی با تحصیالت 
دانشـــــگاهی دکتـــــرا و فـــــوق لیســـــانس وارد حوزه 
کارهای پژوهشی  شـــــده اند آنها می توانند یکسری 
کلی باید پژوهش را  انجـــــام دهند ولی ما به صورت 
به سمت پژوهش های درسی زیر نظر استاد ببریم. 
که صرف، نحو و منطق می خواند در این  طلبه ای 
کند. این ها موضوعات درس کالسی  علوم پژوهش 
اســـــت و طالب می توانند با مهارت های پژوهشی 
کنند. بله، در ســـــطوح باالتر یعنی  تمریِن پژوهش 
در سطح سه و چهار باید پژوهش ها و پایان نامه ها 

ناظر به نیازهای جامعه باشد.
که در جشـــــنواره عالمه حلی)ره(  قابل ذکر اســـــت 
مقاله، تحقیقات پایانی، رســـــاله های سطح سه و 
ســـــطح چهار شـــــرکت می کنند و رساله های سطح 
ســـــه و چهار باید از تمرین پژوهش فراتر رفته و زیر 

نظر استاد به پژوهش برسند. 
کسی  رســـــاله ها پژوهش هســـــتند منتها محقق و 
که  که رســـــاله را می نویســـــد فـــــرض بر این اســـــت 
باالســـــتقالل توانایی پژوهش پیدا نکرده و باید زیر 

نظر استاد راهنما و مشاور پژوهش انجام دهد.
کـــــه این رســـــاله ها ناظر به  انتظارمان این اســـــت 

وهش به این  در دوره جدید معاونت پژ
نتیجه رسیدیم که قبل از طالب باید 

وی آشنایی اساتید با مهارت ها و فنون  ر
وهش تمرکز کنیم. پژ
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نیازهای جامعه و نظام باشـــــند. بـــــرای اینکه این 
خ دهد یعنی انگیزه وجود داشته باشد، هم  اتفاق ر
فرهنگ ســـــازی می کنیم و هم اهمیت این مسائل 
را در نشســـــت های مختلف و مالقـــــات با مدیران 
مدارس، استان ها و طالب و اساتید تذکر می دهیم. 
همچنین در جشنواره عالمه حلی)ره( بخش ویژه 
داریم و بخش ویژه ما ناظر به موضوعات روز است. 
قرار اســـــت بخش ویـــــژه دوره آتی، بحـــــث الگوی 
اســـــالمی ـ ایرانی پیشرفت  و علوم انسانی ـ اسالمی 
که در بخش ویژه آثاری ارائه می کنند  باشد. طالبی 
ضریب خاصـــــی در امتیـــــاز دادن در نظر می گیریم 
که طالب وارد این  و این خود انگیزه ای می شـــــود 
عرصه ها شوند. بخش عمومی جشنواره، حداقل 
امتیاز برای وارد شـــــدن به برگزیدگی 80 است ولی 
کف امتیـــــاز 75 خواهد بود و این  در بخـــــش ویژه، 
وابسته به سیاست گذاری مدیران است. بنابراین 
که باید پژوهش ها به جهتی سوق  یکی از تدابیری 
کند این است و بیشتر از این هم در جشنواره  پیدا 

کاری نمی توانیم انجام دهیم. 
که انجام شده،  کارهایی  در محیط حوزوی یکی از 
کز را به  گر ما این مرا کز تخصص اســـــت. ا وجود مرا
که ناظر به نیازهای جامعه در  سمت رشـــــته هایی 
کز تخصصی  رشـــــته های علوم انســـــانی ببریم و مرا
کنیم و  اقتصاد، سیاســـــت، مدیریت و غیره ایجاد 
کز تخصصی، تخصص پیدا کنند،  عده ای در این مرا
خودبه خود اینها نیازهای جامعه را پاسخ خواهند 
گفت و این هم جزء سیاست های مدیریت حوزه و 

معاونت های پژوهش و آموزش است.

به نظر شـــــما برای پیوند دادن استعدادهای 
جوان شناســـــایی شده در جشـــــنواره عالمه 
حلـــــی)ره( با نهادهای تربیت پژوهشـــــگر چه 

کرد؟ باید 

در حـــــوزه، مرکـــــزی بـــــه نام مرکـــــز امـــــور نخبگان 

و اســـــتعدادهای برتـــــر وجـــــود دارد. ایـــــن مرکـــــز، 
اســـــتعدادهای برتر را از بین طالب جوان و اساتید 
تشخیص می دهد و بعد از تشخیص و شناسایی، 
بـــــرای آنها برنامه هـــــای خاصـــــی دارد و امتیازاتی 
گرفته اســـــت. این امر در حـــــوزه از طریق  در نظـــــر 
مرکـــــز نخبگان جلو می رود و ایـــــن مرکز با توجه به 
کـــــه در آموزش خوب  آئین نامه های خود افرادی 
هســـــتند و یا اســـــتعدادهای برتر پژوهشی دارند را 
که در جشنواره عالمه  کســـــانی  انتخاب می کنند. 
حلـــــی)ره( رتبه آورده اند در بخش اســـــتعدادهای 
که در  برتر پژوهشـــــی قرار می گیرند. آنها با روندی 
شناسایی و تأیید افراد دارند، برای تربیت، ارتقاء، 
حمایت تحصیلی و رفع مشکالت زندگی و معاش 
برنامه هایی دارند. طلبه جوانی  افراد یک ســـــری 
کـــــه در تمرین پژوهش اســـــتعداد خوبی دارد را به 
فالن پژوهشـــــگاه نمی دهیم، این را باید به عنوان 
کنیم و به حدی  کار  کرده،  استعداد برتر شناسایی 
که بتواند پژوهش های بالفعل و مستقلی  برسانیم 
گر به این حد رســـــید، خودبه خود  انجام دهـــــد. ا
جذب بسیاری از پژوهشـــــگاه ها خواهد شد. این 
مســـــئله را با مرکـــــز نخبگان صحبـــــت و هماهنگ 
کردیـــــم و آنهـــــا هـــــم امتیـــــازات جشـــــنواره عالمه 
حلـــــی)ره( را در ارزیابی هـــــا و رتبه بندی ها دخیل 
که در دوره های قبل  کرده اند و بســـــیاری از طالبی 
مقام آورده اند در لیســـــت اســـــتعدادهای برتر مرکز 
گرفته و از حمایت های شان برخوردار  نخبگان قرار 

می شوند. 

انتظار ما این است که رساله های 
سطح سه و سطح چهار ناظر به 

نیازهای جامعه و نظام باشند. برای 
اینکه این اتفاق رخ دهد نیازمند 

فرهنگ سازی هستیم.
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تأثیر و نقش جشـــــنواره عالمـــــه حلی)ره( در 
اهداف پژوهشی حوزه های علمیه خواهران 

چه بوده است.

ما جشنواره عالمه حلی)ره( را برای حوزه خواهران 
برنامه های پژوهشی خود می بینیم  عمدتًا فرایند 
کامال مدون سیســـــتمی در حوزه ها  و یک برنامـــــه 
گذاشتیم و خروجی های آثار  کرده و به اجرا  تدوین 
که به عالمه حلی)ره( می آیند را به مثابه  خواهران 
میوه و نتیجه برنامه ریزی های خودمان می بینیم 
و برای اصالح سازوکارهایمان آثار را مجددًا ارزیابی 
و تحلیـــــل می کنیم. لذا جشـــــنواره عالمه حلی)ره( 
کل برنامه های  یـــــک نوع میـــــدان محـــــک بـــــرای 
که در حوزه علمیه خواهران اجرا  پژوهشی اســـــت 

کرده و دنبال می کنیم. البته این برنامه، راهبردی 
و زمان بر اســـــت و بعدا در مســـــیر تکاملی خود باید 
گردد و این برای  قطعات دیگری به این پازل اضافه 
که  ما یک عرصه ای است و فکر می کنم این رشدی 
حوزه خواهران در برگزیدگان استانی داشته، نشانه 
خوبی اســـــت. غیر از قم در بقیه اســـــتان ها تعداد 
بیشتر آثار برگزیده ها از خواهران هستند و این رشد 

را یکی از موفقیت های سیستمی خود می دانیم.

ارزیابی شـــــما از نـــــه دوره برگزاری جشـــــنواره 
عالمه حلی)ره( چیست و چه راهکارهایی را 

برای بهبود فرایند آن توصیه می کنید؟

جشـــــنواره عالمـــــه حلـــــی)ره( با هدف تشـــــویق و 

گفت وگـــــو با حجت االســـــام  در 
والمسلمین علی اکــبر حصـــاری

معـــــــــــاون پژوهـــــــــــــش حــــــــوزه هــــای 
علمیـــــــــه خـــــواهـــــــران و نایب رئیـــــس 
شــــورای سیــاســـــــتگذاری جشــــــنواره

راهکارهـــــای بهبـــــود
 فرایندهای جشنواره
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انگیزه بخشـــــی به طالب جوان برای ورود توانمند 
گرفته است و  و قدرتمند به عرصه پژوهش شـــــکل 
الحمدهلل در این نه دوره روند رو به رشد فزاینده ای 
که چشمگیر و قابل توجه است. همچنین  داشته 
کرده است.  این جشنواره توســـــعه اســـــتانی پیدا 
چون ما زمانی به استان ها مجوز برگزاری جشنواره 
که به دبیرخانه می رسد،  که تعداد آثاری  می دهیم 
از یـــــک نصابی برخوردار باشـــــند. اینکه در ســـــال 
جاری 25 اســـــتان از جشـــــنواره اســـــتانی برخوردار 
که نسبت به سال های قبل در  هستند با رشـــــدی 
کی از این است که  همان سطح استانی داشتند حا
این جشـــــنواره جای خود را در میان عموم طالب 

کرده و اقبال قابل توجهی است. جوان باز 
نکته دیگر اینکه جشنواره عالمه حلی)ره(، مدارس 
کشـــــانده تا فاصله  اســـــتان ها را به تکاپوی علمی 
کاهش  علمی خود را با حوزه پرســـــابقه ای مثل قم 
کنند و  دهند و با ســـــرعت بیشتری این فاصله را پر 
این تکاپوی بسیار قابل توجهی بوده و نکته مهمی 

است.
که از ثمرات جشنواره عالمه حلی)ره(  نکته دیگری 
که ان شاءاهلل در آینده  می توانیم نام ببریم این است 
که  نزدیک ما روی این اصـــــل بتوانیم امید ببندیم 
حوزه های نسبتا جوان و تازه تأسیس در استان ها به 
کنند. این چنین فرصتی  چرخه تولید علم راه پیدا 
باید برای حوزه های اســـــتان ها و شهرســـــتان های 
مختلـــــف فراهم می شـــــد؛ بحمداهلل ایـــــن تا حدود 
کرده  زیادی در جشنواره عالمه حلی)ره( تحقق پیدا 
که خود این  و می توانیم امروز بـــــا اطمینان بگوییم 
جشنواره در عرصه پژوهش های حوزوی تبدیل به 

یک برند شده است.
بســـــیار  ســـــیر  حلـــــی)ره(  عالمـــــه  جشـــــنواره 
تأثیرگذاری روی رشـــــد  امیدوارکننده ای به لحاظ 
که به تبع  گذاشته  علمی و پژوهشی حوزه ها بر جا 
گســـــترده  آن می توانیـــــم در آینده روی تأثیرگذاری 

کنیم. اجتماعی آن حساب باز 

بـــــرای بهبـــــود فزاینـــــده جشـــــنواره دو نکته مهم 
را باید مـــــورد توجه قـــــرار دهیم. ما در جشـــــنواره 
عالمـــــه حلی)ره( عرصـــــه رقابت پژوهشـــــی را برای 
گر  طالب بـــــه وجـــــود آورده ایم؛ امـــــا یک طلبـــــه ا
بخواهد توانمندانه وارد عرصه رقابت شـــــود طبعًا 
که بخواهیم فردی  زمینه سازی می خواهد. وقتی 
را در رقابت هـــــای قهرمانی شـــــرکت دهیـــــم قبل از 
آن تمریـــــن و بدن ســـــازی می کند و بررســـــی های 
پزشـــــکی و تمرینـــــات متعـــــدد دارد. در حوزه هـــــا 
مخصوصا در حوزه شهرســـــتان ها متأسفانه هنوز 
این زیرســـــاخت ها به طور جدی فراهم نیســـــت و 
گر طلبه ای در جشـــــنواره شرکت می کند عمدتأ به  ا
خاطر توانایی های شخصی است. اینکه به صورت 
ســـــازمان یافته او را برای حضور قدرتمند در رقابت 
کنیم و در  کرده باشیم و رقابت ها را فشرده تر  آماده 
نتیجه بتوانیم استانداردها را باالتر ببریم این اتفاق 
گر می خواهیم فرایند جشـــــنواره  نیفتاده اســـــت. ا
عالمه حلی)ره( را بهبود بخشـــــیم بایـــــد در عقبه، 
کار سیســـــتمی و نظام مند جدی را انجام دهیم تا 
طلبه با خودباوری بیشـــــتر و اطمینان نســـــبت به 
کافی را  اینکه استانداردهای پژوهشی و دقت های 

کند. کرده، در جشنواره شرکت  رعایت 
گاهی اوقـــــات در ارزیابی هـــــا می بینیـــــم از اثر ارائه 
شـــــده طلبه ای به خاطر عدم رعایـــــت یک مؤلفه 
که  کم شـــــده، در حالی  پژوهشـــــی دو یا ســـــه نمره 
گر آموزش دیده بود آن مؤلفـــــه را اعمال می کرد و  ا
کتـــــاب و یا پایان نامه اش بـــــه امتیازات  در مقاله، 
گر امتیازات باالتر باشند  باالتر دســـــت می یافت و ا
گزیریم اســـــتانداردهایمان را باالتر ببریم و هرچه  نا
اســـــتانداردها باال می رود، نشان دهنده این است 
که عرصه علمی غنی ســـــازی و تقویت شده است و 
کار  کیفیـــــت باالتر با هم رقابت می کنند. این  آثار با 
که باید انجام شود و  بســـــیار اساسی و مهم اســـــت 
زیرساخت های آموزشـــــی در حوزه ها هدف گذاری 
گیرنـــــد و در این زمان باید انتظار  و مورد توجه قرار 
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داشته باشیم که در مرحله رقابت با توانمندی های 
کار  کنیم. به نظر مـــــن این  بیشـــــتری حضور پیدا 

بسیار مهم در اصالح فرایندهاست.
کـــــه بتوانیـــــم رفته رفتـــــه از خروجی هـــــای  کار دوم 
جشـــــنواره عالمـــــه حلـــــی)ره( در پاســـــخگویی به 
نیازهـــــای علمیـ  معرفتیـ  دینی جامعه اســـــتفاده 
کنیم این است  کنیم و آنها را هدفمند و جهت دهی 
که برنامه چند ساله داشته باشـــــیم و این را اعالم 
که جشـــــنواره یازدهم مثال آثاری با محوریت  کنیم 
مباحـــــث فالن عالم دینی باشـــــد. یعنی هر ســـــال 
کرده، سرفصل بدهیم و بگوییم  کالن پروژه تعریف 
در این حیطه آثار ارائه شود تا خروجی ها بتواند به 

جامعه مخاطب قابل عرضه باشد.
در حـــــال حاضر هـــــر فرد، هر چه و بـــــا هر موضوعی 
گر جهت دهی باشد  بنویســـــد قابل قبول اســـــت. ا
هدف منـــــدی موضوعی و محتوایی به جشـــــنواره 
داده ایـــــم، خروجی های آن تا حـــــدودی می تواند 
کار تمرینی و مشقی  مفید فایده باشد و صرفا یک 

به حساب نخواهد آمد.
به نظرم این ها مهمترین هاســـــت. امـــــا در اصالح 
فرایند در مدیریت کار با توجه به همین انگیزه هایی 
که باید باشد ما با توجه به اینکه دو حوزه خواهران 
کار را انجام می دهند، دقیقًا  و برادران مشترکًا این 
گرفته  که این جشنواره شکل  باید به همان هدفی 
یعنی انگیزه بخشی و نشاط دادن به طالب جوان، 
کار به صورت دوره ای  به همان دلیل باید مدیریت 
گردشی بین حوزه برادران و خواهران باشد. اآلن  و 
که مدیریت منحصرا دست  قاطبه این گونه شـــــده 
کاهش انگیزه و شوق  حوزه برادران است. من این 
و نشاط را متأســـــفانه در دو سه سال اخیر دیده ام 
علی رغم اینکه آثار رو به رشد است ولی با مقداری 
کرده ام.  کراه و بی نشـــــاطی است و این را منعکس  ا
که برگزاری جشنواره دوره ای  پیشنهادم این است 
باشـــــد یعنی هم ســـــتاد مرکزی و هم ســـــتادهای 
استانی سهیم باشند. برای نمونه در مراسم نهایی 

در سالن تعداد زیادی از شرکت کنندگان خواهران 
هســـــتند ولی یک نفر از مســـــئولین آنها حتی برای 
ارائه ســـــخنرانی شـــــرکت نمی کند و دبیـــــر و رئیس 
شورا از حوزه خواهران نیست و این را بارها و بارها 

کرده اند. منعکس 
کردم  که عرض  کنار بحـــــث مبنایی  لذا این هم در 
در مدل مدیریتی هم برای تقویت نشـــــاط و انگیزه 
کاری صورت بگیـــــرد و خود مدیریت  باید چنیـــــن 

جشنواره هم رقابتی باشد.

در  شـــــده  انجـــــام  پژوهش هـــــای  ســـــرانجام 
کجا می رســـــد و  حوزه های علمیه خواهران به 
چه برنامه ای برای آنها طرح ریزی شده است؟

که برای حوزه های خواهران  ما در برنامه جامعـــــی 
کردیم بحث خیلی مهم را دنبال می کنیم و  تدارک 
کالن پروژه های پژوهشی است.  آن طراحی و ارائه 
گر بررسی  آئین نامه و نظام نامه طرح آماده شده و ا
گیرد و تصویب شـــــود، اجرا خواهد  نهایـــــی صورت 
کالن پروژه این است  شـــــد. هدف ما از اجرای این 
کنده، تکراری و هم پوشـــــان مانع  کارهای پرا که از 
که اآلن متأســـــفانه در همه حوزه ها وجود  شـــــویم 
دارد. ان شـــــاءاهلل در آینده نزدیـــــک از این پس هر 
پژوهشی که خواهران انجام می دهند چه به عنوان 
پایان نامه و رســـــاله علمی باشد و چه به عنوان آزاد 
کردیم برای  که طراحـــــی  و چه در سیســـــتم هایی 
پژوهشـــــی خواهران، مباحث علمی  فعالیت های 
کالن زمین مانده موضـــــوع پروژه های تحقیقاتی و 

کارهای مطالعاتی خواهد شد.
و  می دهیـــــم  پیشـــــنهاد  برجســـــته  اســـــاتید  بـــــه 
کالن پروژه را در اختیارشان قرار  ســـــرفصل های آن 
می دهیم تـــــا پایان نامه ها ورســـــاله های عملی در 
آن چهارچوب انجام شـــــوند. این محاســـــنی برای 
طلبه ها و همچنین اساتید دارد. در نهایت زمانی 
کار انجام شـــــد پرونده علمـــــی به جامعه علمی  که 
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عرضه می شـــــود و بنا داریم تا به صورت دانش نامه 
کنیم. نهایتا اینکه همیشـــــه انتقاد  و یک جا آماده 
ک  کتابخانه ها خا کـــــه پایان نامه هـــــا در  می شـــــود 
می خـــــورد از بیـــــن رفته و بـــــه اثر فخیمـــــی تبدیل 
کز مرتبط ارائه شـــــود. این  که باید به مرا می شـــــود 
کار  که با این  که می کنیم و امیدواریم  کاری اســـــت 
اســـــتانداردهای علمی در آثار پژوهشی حوزه های 

خواهران باال رود.

بـــــا توجه بـــــه نیازهـــــای جامعه و نظـــــام چه 
عرصه هایی را برای پژوهش به طالب جوان 
علی الخصـــــوص خواهـــــران طلبه پیشـــــنهاد 

می کنید؟

کار پژوهشی  که باید به لحاظ  مهمترین موضوعی 
کار شـــــود بحث  کار ترویجـــــی و فرهنگی روی آن  و 
گمان من امروزه از این  ســـــبک زندگی اســـــت. به 
گر می خواهیم جامعه سازی  بحث مهمتر نداریم. ا
گر بخواهیم تمدن ســـــازی  کنیم این را الزم داریم. ا
گر بخواهیـــــم انقالب و  کنیـــــم این را الزم داریـــــم. ا
کنیم بی هیچ تردیدی به این بحث  نظام را حفظ 
نیاز داریم. امـــــروز حیات نظـــــام، انقالب و مکتب 
که مـــــا در تحقق و  گرو این اســـــت  اهل بیت)ع( در 
استقرار سبک زندگی اســـــالمی در جامعه در همه 
عرصه هـــــای آن بایـــــد ببینیـــــم چه مقـــــدار توفیق 
داشـــــته ایم و از ایـــــن بحث مهم تـــــر نداریم. بحث 
کالن  پروژه بلکه یک ابرپروژه  ســـــبک زندگی نه یک 
کالن پروژه ذیـــــل آن قابل تعریف  که ده ها  اســـــت 
اســـــت و ما باید یک لشکر علمی ـ پژوهشی بزرگ را 

کنیم. کار بسیج  برای این 
که هیـــــچ فردی جز  با اعتقاد راســـــخ بـــــه این نکته 
حوزویان را برای چنین مأموریتی صالح نمی دانم 
که هرچه ظرفیت پژوهشـــــی در حوزه ها  معتقـــــدم 
کار دیگری به این  گرفته و قبل از هر  داریم باید بکار 

مسئله بپردازیم.

ده ها و صدها محور ذیل بحث ســـــبک زندگی قرار 
دارد؛ از بحث مناســـــبات اجتماعـــــی، خانوادگی و 
گرفته تا بحث مناســـــبات اقتصادی،  رفتـــــار فردی 
سیاسی و حقوقی در این بحث وجود دارد. دامنه 
سبک زندگی وسیع و متنوع است و تخصص های 
متنوعی می طلبد؛ لذا می توانیم هر بار یک محور را 
کـــــرده و آن را برای پژوهش در معرض قرار  انتخاب 

دهیم.
گر طلبه های ما از همین ســـــنین جوانی نســـــبت  ا
به ایـــــن بحث دغدغه مند شـــــوند ان شـــــاءاهلل در 
سال های آینده که در توانایی های علمی قوام پیدا 

کارهای فاخرتری تولید می شود. می کنند 
قبل از اینکه تعبیر ســـــبک زندگی رایج شود همواره 
معتقد بـــــه این مبحث بـــــودم. در برنامـــــه چهارم 
کردیـــــم و بندی اضافه شـــــد ولی در  توســـــعه تکاپو 
برنامه پنجم نیامـــــد. در آن دوره بـــــه "احیاء آداب 
ســـــنن اســـــالمی" تعبیر می کردیم؛ اما امروز به این 
تعبیر جدید معروف شده اســـــت. واقعا این عرصه 
بسیار مهم اســـــت هم موضوعش برای طالب برادر 
و خواهـــــر جذابیت دارد و طالب در ســـــرفصل های 
گر ایـــــن بحث از  کنند. ا فراوانـــــی می تواننـــــد ورود 
زمین برداشته شـــــود و به سامان برسد می شود در 
گاهی  ادامه به بقیه مباحث علمی پرداخت. واقعا 
که غیر از نویســـــنده،  نشـــــریات حوزوی را می بینم 
کس  موضوع دغدغه فرد دیگر نبوده است و به درد 
دیگری نمی خورد. چرا محقق عمر خود را بگذارد در 

کاربردی نیست و ثمره ای هم ندارد. که  موضوعی 

جشنواره عالمه حلی)ره( در 
وی تبدیل  وهش های حوز عرصه پژ

به یک برند شده و سیر بسیار 
امیدوارکننده ای به لحاظ تأثیرگذاری 
وهشی حوزه ها  وی رشد علمی و پژ ر

بر جا گذاشته است.
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را در حوزه های  آینـــــده پژوهـــــش  دورنمای 
علمیه چطور می بینید؟

به برکت انقالب اســـــالمی زمینه های رشـــــد و تعالی 
برای حوزه های علمیه فراهم آمده؛ انواع نرم افزارها، 
کتابخانه هـــــای دیجیتـــــال و ابزارهـــــای متنوع برای 
تحقیق و پژوهش بیشـــــتر و بهتـــــر فراهم آمده؛ اینها 
که به "سرعت"،  "فرصت ها" یا "زمینه هایی" اســـــت 
"کیفیت" و "گسترش" تحقیق و پژوهش می انجامد. 
بـــــرای انجام یک  گذشـــــته جمع آوری اطالعات  در 
پژوهش ماه ها طول می کشـــــید، اما امـــــروزه همان 
مقـــــدار از اطالعـــــات در مدت زمان یـــــک روز و حتی 
کمتر از آن قابل دسترســـــی اســـــت. این سرعت و نیز 
"تسهیل در دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات"، 
به پژوهش و تحقیق جان تازه ای می دهد. از طرف 
که قبال از ســـــوی نظام های  دیگر نـــــه تنها موانعـــــی 
طاغوتـــــی و غیر دینی بر ســـــر راه محققین دینی بود، 
وجود ندارد بلکه بودجه هایی به حوزه ها تخصیص 
که شـــــکر الهی را می طلبد، اینها را باید یک  می یابد 
گسترش و نشر اندیشه های  فرصت دید و از آن برای 
کمیت دین خداوند  اســـــالمی و انقالب اسالمی و حا
در عالم بهره برد. از سوی دیگر پژوهش ها روزبه روز در 

حال بهبود است. آموزش روش تحقیق از ضروریات 
حوزه های علمیه اســـــت و این امـــــر "توانمندی بهتر 
و بیشـــــتر" به طـــــالب می دهـــــد. بحمـــــداهلل امروزه 
زمینه های متنوع بـــــرای آموزش تحقیق و انجام آن 
و شناسایی و شـــــکوفایی اســـــتعدادهای پژوهشی 
و تحقیق طالب در حال فراهم شـــــدن اســـــت و این 
امر دورنمای مطلوبی را نشـــــان می دهد. از ســـــوی 
دیگر نیاز به اجتهاد و دســـــتیابی به دیدگاه دین در 
رشـــــته های متنوع علمی به ویژه علوم انسانی و هنر 
که  و تولید علوم انسانی اسالمی، زمینه هایی است 
مقتضی ورود بیـــــش از پیش حوزه هـــــای علمیه به 
فضـــــای پژوهش و تحقیقات و رســـــیدن به "جایگاه 
مطلوب" می باشد. این دورنما نیازمند "انگیزه های 
الهی"، "توفیقات الهی" و "تالش" طالب و مسئوالن 

مربوطه خواهد بود.

برای اینکه تولیدات علمی در داخل مرزهای 
ایـــــران محصور نماند چه راهـــــکاری را هم به 
مســـــئولین حوزوی و هم به طالب پژوهشـــــگر 

پیشنهاد می کنید؟

برای این امر چند اقـــــدام یا چند مجموعه اقدامات 

لــــــــــزوم پـاسـخـــگو 
بـودن بــه نیـــازهـا و 
ذهــــنــی  ســـــــؤاالت 
طـــــــــــــب مخـــــــــــــــــا

خانمزهراراستی گفتوگوباسرکار در
پژوهشـــــگر حوزوی و عضو شـــــورای سیاستگذاری 

حوزه های علمیه خواهران
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ضروری بنطر می رسد:
بخش اول، اقدامات مربوط به "متون تولیدات علمی 
و پژوهشـــــی" طالب اســـــت. این متون بایـــــد از روش 
تحقیق مناســـــب و نیز در نوشتار از "کیفیت مناسب" 
و "صحت" در محتوا و از "دقت الزم " برخوردار باشد. 
کیفیت استناد  مطالب مستند به منابع معتبر باشد؛ 
کیفیت نوشـــــتار موثـــــر بر"اقناع مخاطب" اســـــت.  و 
محتوای تحقیق پیرامون مســـــائل مورد نیاز جامعه 
کاربردی باشـــــد. موضوع و متون پژوهشی  و مباحث 
و تحقیقی طـــــالب بایـــــد "نیازها" و ســـــؤاالت ذهنی 
مخاطب را پاسخگو باشـــــد. به روز بودن مطالب نیز 
همـــــواره باید مدنظر نویســـــنده باشـــــد. بدین لحاظ 
که آشـــــنایی نسبی محققین طالب با مسائل و  است 
نیازهای جوامع مقصد و تســـــلط به اولویت نیازهای 
که طالب  مخاطب از ضروریات است. طبعا هر میزان 
گاهی و "تســـــلط به مســـــائل و نیازهای  پژوهشـــــگر آ
مخاطب" و تسلط به "اولویت نیازهای مخاطب" و نیز 
توجه به طرز اندیشه و ذائقه مخاطب داشته باشند، 
مطالب ارائه شـــــده از "جاذبیت" بیشـــــتری برخوردار 

خواهد بود.
امر فوق اختصاص به فعالیت های بین المللی ندارد، 
گسترش و نشر اندیشه های دین  بلکه انجام رسالت 
که یکی از وظایف طالب و روحانیان اســـــت، چنین 
الزامـــــی را دارد. لذا طالب به فکـــــر تقویت خویش در 
زمینه علوم و مهارت های مربوط به پژوهش باشند؛ 
کسب مهارت های  در این خصوص مواردی از قبیل 
قلمی، روش تحقیق پیشـــــرفته، پروپوزال نویســـــی، 
مســـــأله یابی و... را می توان طرح نمود. این امور در 
برنامه ریزی مســـــئوالن حوزه ها هم باید مورد توجه 
که  گیـــــرد. همچنین پرورش و تحقـــــق این فکر  قرار 
طلبه به ویژه از ســـــطح ســـــه به بعد بایـــــد از ابتدای 
تحصیل بر روی یک پروژه تحقیقی متمرکز شـــــود و 
حول آن محور مطالعه و بررسی تام و تمامی داشته 
باشـــــد. از دیگر موارد اینکه طالب بـــــه عنوان یکی از 
کار با نرم افزارهای مختلف از قبیل  اولین آموزش ها 
"جامع فقه"، "اصول فقه" و... را در سطح پیشرفته 
گرفته و مسلط باشند.  از همان ابتدای تحصیل فرا 

بخـــــش دوم، اقدامـــــات مربـــــوط به "ســـــاختارها و 
که راه را برای "گسترش  ســـــازماندهی مناسب" است 
کشـــــور" فراهم می کند  ج  پژوهش های طالب در خار
گروه اقدامات شاهد  که می توان بطور خالصه در سه 

بود:
اول: بهره گیری از بانک های اطالعاتی و نرم افزارهای 
مربوط به تحقیقات اســـــالمی و حتی ســـــایر علوم. 
که متـــــون اصلی علمی و پژوهشـــــی  ضروری اســـــت 
داخلـــــی و خارجی به آســـــانی "در دســـــترس" طالب 
که به غنی شـــــدن هرچه بیشتر  پژوهشـــــگر باشـــــد 
کمک  مطالـــــب و پذیـــــرش آنهـــــا در محافـــــل علمی 

می کند.
دوم: "تعامل با نهاد های بهره گیر از تحقیقات طالب 
کشـــــور" به ویـــــژه "کتابخانه ها"  ج  و اســـــاتید در خار
کـــــز علمـــــی و  و "دانشـــــکده ها"، "ســـــمینارها" و "مرا
کتـــــب و تحقیقات  تحقیقاتـــــی" و ارســـــال مقاالت و 
منتخب طالب و اســـــاتید پژوهشگر اعم از مکتوب یا 
دیجیتال )مثال pdf( به صـــــورت ماهانه یا فصلی به 
که تمرینی برای  آن مجموعه ها و "تبادل اندیشـــــه" 

"حضور مؤثر در عرصه های بین المللی" خواهد بود.
ســـــوم: ایجاد "مرکز ترجمه" پژوهش های برتر طالب 
اســـــت این مجموعه را می توان بـــــا همکاری بخش 
خصوصی دنبال نمـــــود. به عبارتی دیگـــــر این مرکز 
کارفرما خواهد داشـــــت و ترجمه را در بیرون از  نقش 
مرکز بصورت قرارداد های مجزا با بخش خصوصی اما 
مورد اعتماد اجرا نمایـــــد. در زمینه نظارت بر متون 
ترجمه می توان از طالب خارجی شاغل به تحصیل 

در حوزه های علمیه بهره برد.
بخش سوم از گروه اقدامات برای گسترش تحقیقات 
کشـــــور، "تقویت انگیزش های الهی"  ج  طالب در خار
طالب اســـــت. اوال: داشـــــتن نیت الهی برای انجام 
کاری، موجب رشـــــد و پرورش و باال رفتن میزان  هر 
کار می گردد. ثانیا: طالب پژوهشـــــگر  اثرگـــــذاری آن 
الزم اســـــت همواره قبل، حین و پـــــس از تحقیق، از 
کاری مناســـــب و قوی برخوردار باشند.  انگیزه های 
کند نوشته هایش به جای  که احســـــاس  طلبه آنگاه 
ک بخورد دست به دســـــت  کتابخانه ای خا اینکه در 
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کز علمی و تحقیقاتی  می گردد و در دانشـــــگاه ها و مرا
کشـــــور مورد اســـــتفاده قرار  ج  اعـــــم از داخل و یا خار
می گیرد و بـــــه تحقیق او ارزش نهاده شـــــده، انگیزه 
کار و اســـــتمرار پژوهش خواهد  بهتری بـــــرای ادامه 
داشت. انتخاب متون و پژوهش های برگزیده طالب 
که  کتاب از دیگر ضروریات اســـــت  و تبدیل آن ها به 
به انگیزه بیشـــــتر طـــــالب می انجامد. داشـــــتن یک 
انتشارات بسیار قوی در کل کشور و یا چند انتشارات 
کار نشر پژوهش های برگزیده  که  به صورت اســـــتانی 
طالب را در حوزه داخلی و خارجی به انجام رسانند، 
بســـــیار مؤثر خواهد بود. البته انتشارات را نیز باید از 

بوروکراسی اداری دور نمود.

توصیه شـــــما بـــــه مخاطبان جشـــــنواره عالمه 
کـــــه عمدتا طالب جـــــوان و نوقلم  حلی)ره( 

حوزه هستند چیست؟

توصیه ام را ذیل این آیات به عرض می رســـــانم: »ِإَنّ 
نَســـــاَن َلِفی ُخْسٍر« انســـــان در زیان است و استثنا 

ْ
اال

ِذیَن َءاَمُنـــــوْا َو َعِمُلوْا 
ّ
 اَل

َّ
که »ِإال با این مفهوم اســـــت 

گر حول  بِر« ا اِلَحاِت َو َتَواَصْوْا ِباْلَحّق َو َتَواَصْوْا ِبالَصّ الَصّ
محور ایمان باهلل و عمل صالح بخوانیم و بنویسیم و 
کنیم مشـــــمول این  توصیه به حق و صبر در راه حق 
 خواهیم بود. اســـــم رب را نبایـــــد در خواندنمان 

ّ
اال

ِذي َخَلَق« "اسم 
ّ
َك اَل  ِباْســـــِم َرِبّ

ْ
کنیم. »اْقَرأ فراموش 

رب" جهت و مســـــیر را برایمان معیـــــن می دارد برای 
کـــــردن و از خود  خدا خواندن و نوشـــــتن و منتشـــــر 
که در  گذاشـــــتن نکته اول اســـــت  باقیات الصالحات 
کرد و ســـــپس  قالـــــب توصیه به حق می توان عنوان 
توصیه به صبر اســـــت در مســـــیر الهی. ممکن است 
موانعی و مشکالتی پیش آید باید صبور بود و اهداف 

و تکالیف همواره مد نظرمان باشد. 

ُهم ُسُبَلنا« ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَیَنّ
ّ
»َواَل

که طالب  در عرصه پژوهش نیازهای متنوعی داریم 
گســـــترش  محترم ضروری اســـــت به انجام تحقیق و 
آنها بپردازند: نخست، "تولید علم" در حوزه نظری در 
کالم و...  علوم پایه و بنیادین فقه، اصول، فلسفه و 
که نیاز حوزه ها اســـــت. حیطه دیگـــــر پژوهش ها، در 
"تولیدات علمی مرتبط با رشـــــته های علوم انسانی" 
مثل روان شناســـــی، جامعه شناسی، اقتصاد و حتی 
هنر نیز باید از درون حوزه ها باشـــــد تا از انحرافات به 
دور بماند. انقالب فرهنگی خواستگاهش حوزه های 
علمیه است. حیطه سوم، تولیدات علمی و فرهنگی 
بنا بر مســـــائل و نیازها و مقتضیـــــات جوامع مقصد 
کشـــــور است. ضروری می دانم  ج  اعم از داخل یا خار
که این استعداد  کنم شما طالب پژوهشگر  یادآوری 
را دارید، با حجـــــم فراوانی از نیازها روبرو هســـــتید. 
غفلت از این نیازها و ضرورت ها نابخشـــــودنی است. 
که توانایی نوشتن دارید "برای خدا" بنویسید و  شما 

"قلم را زمین مگذارید".

مدیران حوزوی چه نقشـــــی در انگیزه بخشی 
به پژوهشگران جوان حوزه دارند؟

نقش اول ایجـــــاد انگیزه های معنوی و الهی در نیت 
گاه  طالب پژوهشـــــگر اســـــت. نقش دیگر مدیران، آ
نمودن طالب نسبت به مســـــائل و نیازهای جوامع 
کالس،  کشور، در قالب  ج  مقصد اعم از داخل یا خار
جلســـــات، نشســـــت و... همراه با یادآوری وظایف 
طالب اســـــت. طلبه باید نیازها را بشناسد، اولویت 
نیازهـــــا را بشناســـــد، دگرگونی و انقـــــالب جوامع را بر 
کند؛ بـــــه عبارت دیگر  مبنای احکام اســـــالم دنبال 
طلبه باید انقالبی باشـــــد و از این لحاظ احســـــاس 
تکلیف کند. هر میزان این احساس مسئولیت بیشتر 
کند و هر چه بیشتر  باشـــــد، هر میزان انقالبی تر فکر 
کند،  احساس مسئولیت نســـــبت به جامعه مقصد 
کیفی تر و "یادگیری  موثر در "مطالعه بهتر"، بیشـــــتر و 
بهتر" او خواهد بود و ثمره آن "تحقیقاتی مطلوب" و 

برگزیده خواهد بود. ان شاءاهلل.

وریات  وش تحقیق از ضر آموزش ر
حوزه های علمیه است و این امر »توانمندی 

بهتر و بیشتر« به طالب می دهد.

گفـــت و گــو هــا   16
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ت کنندگان
ت شرک

سی
ک جن

شنواره به تفکی
ن ج

آثار نهمی
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ک استان - 2
شنواره نهم به تفکی

آثار ج
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ت کنندگان
صیلی شرک

ک پایه تح
درصد آثار برادران به تفکی
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ت کنندگان
ت شرک

سی
ک گروه علمی و جن

شنواره به تفکی
ن ج

درصد آثار نهمی
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ت کنندگان
صیلی شرک

س مرکز تح
شنواره بر اسا

ن ج
آثار نهمی
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ک رتبه برگزیدگی
شنواره به تفکی

ن ج
ب نهمی

آثار منتخ
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ک گروه علمی
شنواره به تفکی

ن ج
ب نهمی

آثار منتخ
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منتخبین جشنواره



منتخبنهمینجشنواره ثار فهرستآ
به تفکیک قالب و سطح اثر

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

بررسی تحلیلی چرایی و چگونگی اعزام ابوالفضل زارعی1
برگزیده رتبه 3شهیدین قمتاریخ اسالمسپاه اسامه

بررسی فقهی نظریه فریقین در رابطه با مسعود رحمتی2
آیه وضو پیرامون مسح پا

فقه و اصول و 
برگزیده رتبه 3زنگنه همدانحقوق اسالمی

3
مرتضی دشتی 

اردکانی
كلمه به اسم، فعل و حرف  صحت تقسیم 

برگزیده رتبه 3حقانی قمادبیاتدر علم صرف

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

نعیم بذرافکن1
گندمكاران آبی  عوامل مؤثر بر اهتمام 

به فریضه زكات؛ مورد مطالعه دهستان 
رحمت آباد زرقان

برگزیده رتبه 2مصلی شیرازعلوم انسانی

کچی2 مجتهده امین فلسفه و منطقحدس از نگاه ابن سینا و فخر رازیزهرا توکلی 
برگزیده رتبه 3اصفهان

فاطمه قربانی چروری3
فه در 

ّ
آسیب شناسي ترجمه إن مخف

ترجمه هاي معروف قرآن ]شش آیه به 
عنوان نمونه[

برگزیده رتبه 3کوثر تهرانادبیات

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

سیری ادبی تفسیری در آیه 69 سوره اسماعیل خلیفه1
برگزیده رتبه 3معصومیه قمادبیاتمباركه مائده

مقالهسطح1

مقالهسطح3

مقالهسطح2
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نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
علی رضا زکی زاده 

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمتاریخ اسالمجستاری درباره عبداهلل بن سبارنانی

كودكان مراهق در تجاوز به مصطفی همدانی2 كیفر اخروی 
برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمکالمحقوق دیگران

كریم احسان شریفیان3 تحلیلی از مفهوم »مدینه« در قرآن 
امام خمینی)ره( علوم انسانیو اركان شهرنشینی از منظر آن

برگزیده رتبه 3تهران

نقد و بررسی حاشیه حكیم سبزواری بر محمدهادی توکلی4
كتاب اسفار برگزیده رتبه 3معصومیه قمفلسفه و منطقبحث ابصار از سفر نفس 

5
گلپور  محمدصادق 

سوته

گرایش به  جایگاه شناسی فرهنگی 
مرگ از نگاه امیرمؤمنان)ع( با تكیه بر 

نهج البالغه
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قماخالق و تربیت

نقش والیت پذیری اهل بیت)ع( در محمد زارعی توپخانه6
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قماخالق و تربیتامنیت فردی

مقالهسطح4

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

گفتن از خدا از منظر عالمه زهرا یاراحمدی1 سخن 
الزهراء)س( کالمطباطبایی و فخر رازی

برگزیده رتبه 2شهر ری

فقه و اصول و مشاغل و معامالت مكروهزینب برزوزاده2
برگزیده رتبه 2خراسانحقوق اسالمی

3
عصمت رنجکش 

اخالق و تربیتروش های انتقاد در نهج البالغهآدرمنابادی
نرجس خاتون 

دولت آباد 
اصفهان

برگزیده رتبه 3

تحقیقپایانیسطح2
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كاركـردها، آسیب ها و زهرا درجزینی4 مساجد ؛ 
علوم انسانیچالش های فراروی آن

حضرت 
عبدالعظیم 

تهران
برگزیده رتبه 3

فاطمة  الزهراء)س( علوم انسانیمدیریت جهادی در حوزه فرهنگاسما بهروزی5
برگزیده رتبه 3داراب

6
صدیقه سپاهی 

بادجانی
بررسی مهارت های ارتباط غیركالمی در 

برگزیده رتبه 3النفیسه اصفهاناخالق و تربیتسیره معصومین)ع(

كودك در اسالم )تربیت تفكر فاطمه تسبیحی7 فلسفیدن 
حجت)عج( اخالق و تربیتمحور(

برگزیده رتبه 3تهران

کسار8 جایگاه تعلیم و تربیت زنان در سیره زکیه خا
جامعة الزهراء)س( اخالق و تربیتمعصومین

برگزیده رتبه 3قم

9
سیده نفیسه قبولی 

ُدرافشان
بررسی فقهی آیه شریفه »وال تعاونوا 

ثم« علی اال
فقه و اصول و 
برگزیده رتبه 3خراسانحقوق اسالمی

کاملی10 معنا شناسی واژه لعن در قرآن و مائده 
الزهراء)س( ادبیاتنهج البالغه

برگزیده رتبه 3تهران

نقش عوام و خواص در شكل گیری مرضیه جمشیدی11
صدیقه اطهر تاریخ اسالمعاشورا

برگزیده رتبه 3چابهار

الزهراء)س( کالمجامعیت قلمرو دینفرخنده نوادر12
برگزیده رتبه 3دزفول

گرایش جوانان به هیجان های معصومه عزیزپور13 علل 
فاطمة  الزهراء)س( اخالق و تربیتكاذب )اعتیاد و مد(

برگزیده رتبه 3آمل

14
سیده رقیه 
حسین تبار

نظارت والدین بر تربیت فرزندان در 
فاطمة اخالق و تربیتجامعه

برگزیده رتبه 3الزهراء)س( اراك

بررسی اصول و فروع دین از دیدگاه شیعه زهره شجاعیان15
گنابادی فاطمیه)س( کالمدوازده امامی و صوفیه 

ج برگزیده رتبه 3کر

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف
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پایاننامهسطح3

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
محمدحسین 

خدامی دستجردی
بررسی شخصیت حدیثی و رجالی جابر 

بن یزید جعفی
علوم حدیث و 

برگزیده رتبه 1طلبه آزاد قمدرایه

معناشناسی واژه ظهور در قرآن و روایات سمیه محمد نیا2
تفسیری

تفسیر و علوم 
قرآنی

مرکز تخصصی 
حضرت 

فاطمه)س( 
تهران

برگزیده رتبه 2

محمد زارعی توپخانه3
رابطه ساختار قدرت در خانواده فعلی 

كارآمدی خانواده از منظر  و اصلی فرد با 
آموزه های اسالمی

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قماخالق و تربیت

مدیریت خانواده در سبك زندگی اسالمی رقیه ضیافر4
اخالق و تربیتاز نگاه قرآن و روایات

مرکز تخصصی 
الزهراء)س( 

ارومیه
برگزیده رتبه 3

بررسی روابط بین الملل از منظر مقام مهدی مهدوی اطهر5
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمعلوم انسانیمعظم رهبری

6
سید هادی 

حسینی نسب

ظرفیت شناسی باب تزاحم اصول فقه 
 تعارضات 

ّ
شیعه در شناسایی و حل

اخالقی
مرکز فقهی ائمه اخالق و تربیت

برگزیده رتبه 3اطهار)ع( قم

7
محمدعلی جابری 

اربابی

نقد نسبت تكفیر به شیعه با تكیه بر 
كتاب »الفكر التكفیری عند الشیعه 

حقیقه أم إفتراء؟«
برگزیده رتبه 3الهادی قمکالم

تأثیر اختالف آراء ادبی در تفسیر آیات زهرا صادقی چهارده8
كالمی با محوریت آیات والیی

تفسیر و علوم 
قرآنی

مؤسسه 
آموزش عالی 

حوزوی حضرت 
عبدالعظیم)ع( 

شهر ری

برگزیده رتبه 3

تبیین اصول دین و اصول مذهب علویان مرتضی عباسی9
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالمتركیه
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خدیجه حامدی10
خاستگاه های اختالف در فقه امامیه با 
رویكرد به آراء فقهای معاصر ]از صاحب 

جواهر تا امام خمینی)ره([

فقه و اصول و 
حقوق اسالمی

مؤسسه 
آموزش عالی 

حوزوی حضرت 
عبدالعظیم)ع( 

شهر ری

برگزیده رتبه 3

طریقت شاذلیه در منطقه شامات با کاظم میرزایی مسرور11
كشور سوریه كید بر  برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالمتأ

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالمروش شناسی مناظرات شیخ مفیدحسین زارعی12

مصطفی همدانی13

بررسی روش ها، رهاوردها و انگاره های 
فرانظری مرحوم آیت اهلل سعادت پرور)ره( 

در استنباط از آیات و روایات عرفانی و 
اخالقی

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قماخالق و تربیت

كالمی در جستارهای علی صباغی14 بازتاب انگاره های 
صدر بازار کالمزبانی

برگزیده رتبه 3اصفهان

کلثوم جعفری15 مبانی و دالیل قاعده حرمت تنفیر از دین سیده 
كاربرد آن در فقه و موارد 

فقه و اصول و 
حقوق اسالمی

مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 
فاطمیه)س( 

دامغان

برگزیده رتبه 3

فقه و اصول و قاعده الحاق مشكوك به اعم اغلبمصطفی دهقان16
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمحقوق اسالمی

اعظم غیبی17
بررسی حجیت مفهوم وصف و تطبیق آن 
بر مسائل فقهی احكام بانوان در ابواب 

مختلف

فقه و اصول و 
حقوق اسالمی

مؤسسه 
آموزش عالی 

حوزوی حضرت 
عبدالعظیم)ع( 

شهر ری

برگزیده رتبه 3

مبانی و اصول تربیت اخالقی در داستان مریم مطلبی فشارکی18
اخالق و تربیتحضرت موسی در قرآن مجید

مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 
معصومیه قم

برگزیده رتبه 3

19
سید علی اصغر 

موسوی اطهر
تحلیل روایات امكان مشاهده 
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالممعصومان)ع( بعد از رحلت آنان

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف
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پایاننامهسطح4

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

شرطیت طهارت و مانعیت نجاست در فضل اهلل غالمعلی تبار1
عبادات

فقه و اصول و 
برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمحقوق اسالمی

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمفلسفه و منطقچالش های اراده آزاد در فلسفه مالصدرامحمد حسین زاده2

غالمحسین جوادپور3
ارزیابی معرفتی باور دینی در اندیشه 

گِزبسكی و بررسی آن بر  فضیلت محورانه َز
اساس حكمت متعالیه

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمفلسفه و منطق

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمفلسفه و منطقسنجش سرشت اخالقی معرفتغالمحسین جوادپور1

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمفلسفه و منطقارزش معرفت شناختی دلیل نقلیعبداهلل محمدی2

ح درس هایی برای مهدی پرویزی3 فلسفه اسالمی، طر
كودكان برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمفلسفه و منطقآموزش به 

کمالی اردکانی4 فقه و اصول و طواف نساء و جایگاه آن در فقهحمید 
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد یزدحقوق اسالمی

5
مسعود نورعلیزاده 

گاهی و مدیریت خویشتنمیانجی برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قماخالق و تربیتخودآ

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمعلوم انسانیرئالیسم در سینما و بیان مفاهیم دینیوحید حیاتی6

فقه و اصول و بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثمسعید آذرشین فام7
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمحقوق اسالمی

کتابسطح4
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کتابتصحیحوتعلیق

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
سید محمدرضا 

برگزیده رتبه 1ذوالفقار اصفهانادبیاتالحلیة الجامعة للبهجة المرضیهشفتی

2
عمار جمعه 
برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمکالمالوافی بكالم المثبت و النافیفالحیه زاده

3
محمدمهدی 

سعیدی
تصحیح رساله اللؤلؤ المسجور فی معنی 

الطهور
فقه و اصول و 
برگزیده رتبه 2اباصالح)عج( قمحقوق اسالمی

بخشویژهجشنواره

نوع انتخاباستان و مدرسهقالب/سطحگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

تطور باور به مهدی و مهدویت رضا برادران1
كیسانیه پایان نامه کالماز دیدگاه 

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قمسطح 3

مهدویت در زیدیه و مقایسه زهرا خلیلی2
پایان نامه کالمآن با امامیه

سطح 3

مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 

معصومیه)س( 
قم

برگزیده رتبه 3
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ارزش ســـــنجی معرفتـــــی باورهای دینـــــی، دغدغه ای 
دینـــــی و معرفتی اســـــت و بر پایه رویکردهـــــای رایج در 
معرفت شناســـــی می تـــــوان باورهای دینـــــی را محک 
زد و در مقایســـــه با دیگر باورها، نقـــــص و قوت آن ها را 
گتیه در قرن بیســـــتم  بازتاب داد. نقض های مشـــــهور 
درباره تعریف »باور صادق موجه« باعث شـــــد تا تالش 
که تعریفی جامع  گردد  معرفت شناسان بر این متمرکز 
کنند. یکی از ایـــــن رویکردها،  و مانـــــع از معرفـــــت ارائه 
معرفت شناسی مبتنی بر فضایل عقلی )معرفتی( بود. 
نخستین بار ارنست سوسا با طرح چالش هایی فراروی 
وثاقت گرایی، مدعی شـــــده باید به این نظریه، قیودی 
افزوده شود. پیشنهاد او بازتعریف قوا و استعدادهای 
معرفتی در چارچوب اصطـــــالح فضایل عقالنی بود. بر 
این اساس، قوای معرفتی در صورت داشتن شرایطی، 
فضیلت شمرده شده، در دســـــتیابی به معرفت مورد 
وثوق خواهند بود. لیندا زگزبســـــکی، معرفت شـــــناس 
و فیلســـــوف دین معاصر، با نقـــــد رویکردهای رایج در 
معرفت شناســـــی معتقد اســـــت برای حـــــل معضالت 
کید بـــــر خـــــود معرفت و  معرفتـــــی بایـــــد بـــــه جـــــای تأ
عوامل توجیه گـــــر باورها، به انگیزه هـــــا و خصلت های 
کنیـــــم. وی به  فضیلت مندانـــــه عامـــــل معرفتی توجه 
موازات اخـــــالق فضیلت محور و رویکرد ارســـــطویی به 
معرفت شناسی  به  فضیلت محورانه  رهیافتی  فضایل، 
پیش می نهـــــد و مدعی اســـــت توانایی هـــــای عقالنی 
که انسان در فرآیند باور  کتســـــابی و خصائص معرفتی  ا
کار می گیرد، فضایلی عقالنی و مشابه فضایل  گزینی به 
اخالقی ارســـــطویی و دارای دو جـــــزء درونی )انگیزش( 
و بیرونی )رســـــیدن به غایت مورد نظـــــر از آن فضیلت( 
هستند. وی ســـــپس با نقد ادله ارسطو بر تفکیک این 
دو دســـــته از فضایل، آنها را از یک ســـــنخ بر می شمارد 
گونه ای از فضایل  و به عبارت بهتـــــر، فضایل عقالنی را 

گِزبسكی و  ارزیابی معرفتی باور دینی در اندیشه فضیلت محورانه َز
بررسی آن بر اساس حكمت متعالیه

غالمحسین جوادپور

که تمام احـــــکام و خواص آنها را در  اخالقی می پندارد 
خود دارند و تنها در هـــــدف با دیگر فضایل متمایزند. 
بر اساس نظریه زگزبســـــکی، معرفت محصول فعالیت 
فضایل عقالنـــــِی عامل معرفتی در فرآیند باور اســـــت و 
یک فعالیت هنگامی بر آمده از فضایل عقالنی شمرده 
می شود که: 1( عامل دارای انگیزش بر آمده از آن ویژگی 
َمِنشـــــی )فضایل( باشد، 2( آنچه را فرد فضیلت مند در 
موقعیت های مشابه از خود بروز می دهد، انجام دهد. 
3( در نتیجه به سبب این دو شیوه قابل اعتمادی به 
گردد. در نتیجه  صـــــدق )غایت فضایل عقالنی( نائـــــل 
بین فرآیند معرفتی و صدق تالزم وجود دارد و معضلی 
گتیه بـــــرای تعریف معرفت بر شـــــمرده بود، مرتفع  که 
می گردد. این رویکرد دارای نقاط قوت و ضعف اســـــت 
که رویکردی مســـــئولیت گرا است، نقش عالم  و از آنجا 
معرفتـــــی و مســـــئولیت او را باز نمـــــون می کند. ابتنای 
بیش از حد نظریه به قوه حکمت مسئولیت گرا است، 
نقش عالم معرفتی و مسئولیت او را باز نمودن می کند. 
ابتنای بیش از حـــــد نظریه به قوه حکمت عملی باری 
سنجش کارکرد درست فضایل و نیز بروز نتایج نادرست 
گاه متعارض در اثر فعالیت فضایل عقالنی و  )کاذب( و 
یکسان انگاری افراطی ارزش ها و بایسته های معرفتی 
و اخالقی از ضعف های این نظریه است. این پژوهش 
با بررســـــی این رویکرد نوین و تبینی مقدمات و فرآیند 
استدالل آن، باور دینی را به محک آزمون آن می سپارد 
و سپس اصل نظریه را بر اساس سنت فلسفی حکمت 
متعالیه تحلیل می کند تا هم تشابه ها و تفاوت ها عیان 
گردد و هم نقاط ضعف آن از این منظر تبیین شود. در 
حکمت متعالیه نیز شاهد نوعی فضیلت گرایی معرفتی 
هستیم، اما اوال اطالق فضیلت بر بایسته هایی معرفتی 
چندان برجســـــته نمی شـــــود و ثانیا این عوامل، علت 

کسب معرفت تلقی نمی شوند. انحصاری و تامه 
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بررســـــی تطبیقی قاعـــــده »حرمت اعانه بـــــر اثم« به 
صورت تطبیقی، در مذاهب فقهی شـــــیعه، حنفی، 

مالکی، شافعی و حنبلی است. 
گرچه این قاعده در فقه مذاهب مذکور، ســـــابقه ای  ا
دیرینه دارد، حدود و شـــــرایط اجرای آن نزد فقیهان 
مذاهب و حتی میـــــان فقیهان یک مذهب متفاوت 
است. شرایطی همچون »قصد کمک کننده به تحقق 
گناه«، »تحقق  گناه«، »علم وی به حتمی بودن وقوع 
کمک کننده  گناه«، »علم به مدخلیت عمل  خارجی 
گنـــــاه«، »علم به  گنـــــاه«، » تحقق خارجی  در تحقق 
گناه« و »وجود  مدخلیت عمل کمک کننده در تحقق 
کمک شونده« در تعیین مصادیق  گناه از جانب  قصد 
اعانه بر اثـــــم و دایره مصادیق آن، تأثیری مســـــتقیم 
گاه اصل خود قاعده، از ســـــوی  دارند. در این میان، 
گرفتـــــه و از این جهت،  برخی، مورد مناقشـــــه قـــــرار 
پذیـــــرش آن با چالش مواجـــــه بوده اســـــت. از دیگر 
نکات قابل توجه در خصوص قاعده، رویکرد متفاوت 
که در این میان،  فقهای برخی مذاهب به آن اســـــت 
تأثیر برخی از ایشـــــان از فقه دیگر مذاهب، با نگرشی 
دقیق در آرا و نظرات مطرح شد در موضوعات فقهی، 

به خوبی هویداست. 
بـــــا وجود این، در مـــــوارد مذکـــــور، بحث های منقح، 
دسته بندی شده و متمرکزی در فقه مذاهب صورت 
که بتوان با اســـــتفاده  نگرفته اســـــت. پژوهش هایی 
از آنها دیدگاه هر یـــــک از مذاهب فقهی پیش گفته را 
درباره همه جزئیـــــات قاعده »حرمت اعانه بر اثم« به 
کافی  دست آورد، یا بسیار اندک است و یا از جامعیت 
برخوردار نیست. از سوی دیگر، بررسی های تطبیقی 
در فقـــــه مذاهـــــب، در مورد قاعده مـــــورد بحث برای 
مشـــــخص نمودن میزان تأثیر و یـــــا تأّثر آنها از یکدیگر 
کلی مورد غفلت واقع شده  در استفاده از آن، به طور 

بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه

سعید آذرشین فام

کتاب حاضر، عهده دار بحث از  است. بر این اساس، 
موضوعات ذیل است: 

1. به دســـــت آوردن دیدگاه هریک از مذاهب پنج گانه 
کننده، دالیل  پیش گفته، درباره اصل قاعده، اثبات 
مخالفان آن و تعیین حدود و شـــــرایط اجرای قاعده، 

به صورت جامع و تنقیح شده.
که احیانـــــا فقه برخـــــی مذاهب  2. بیـــــان تأثیراتـــــی 
در رویکـــــرد و اســـــتفاده از قاعده در اســـــتنباط حکم 

موضوعات فقهی مرتبط، از یکدیگر داشته اند. 
3. دیدگاه هریک از مذاهب شـــــیعه، حنفی، مالکی، 
شافعی و حنبلی درباره اصل قاعده »حرمت اعانه بر 

اثم« و حدود و شرایط آن چیست؟ 
اجـــــرای پژوهـــــش در موضوع حاضـــــر، از چند جهت 
کندگی مباحث و نیز  ضرورت دارد: 1. با توجه بـــــه پرا
عدم جامعیت آنها درباره قاعده مورد بحث، با در نظر 
که مصادیق آن در فقه می تواند  گســـــتردگی  داشتن 
که با نظم و  داشـــــته باشـــــد، وجود پژوهشـــــی جامع 
کند،  تنقیـــــح نظرات مذاهب دیدگاه ایشـــــان را بیان 
الزم و ضـــــروری می نماید.  2. بحث مقارن و تطبیقی 
در ایـــــن زمینـــــه، می تواند عـــــالوه بر روشـــــن نمودن 
جایگاه قاعده مذکور در فقه شیعه و ارزش گذاری آن 
که در این  در اســـــتنباط های فقهی، میزان تأثیری را 
زمینه از فقه اهل سنت پذیرفته است، نشان داده و 
از این جهت، راه را برای مباحث مقارن و مقایسه ای 
در دیگر اصول و مبانی فقهی، هموارتر سازد. از جهت 
دیگر، ممکن است در نتیجه  این پژوهش خطاهای 
که از رهگذر این تأثیر ناشـــــی شـــــده است،  احتمالی 
مشـــــخص و از آنها در اســـــتنباط های فقهـــــی احتراز 
کنون پژوهشـــــی صورت  گردد. در این موضوعات، تا
کتاب حاضر، اولین پژوهش  نگرفته و از ایـــــن جهت، 

محسوب می شود.
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در این تحقیق عقیده علویان ترکیه نسبت اصول دین و مذهب )یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت 
کتب قدیمی  و معـــــاد( و برخی عناوین فرعـــــی این اصول به صورت منصفانه و صحیح و مســـــتند به 
علویان ترکیه تبیین شده است تا مقایسه آن با مذهب امامیه و قضاوت در مورد مذهب علویان ترکیه 

آسان تر شود.
کی برای تشخیص  کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی تالش شده است مرز و مال در این تحقیق با روش 
عقاید اصیل علوی و ناخالصی های وارد شـــــده به علوی گری تعیین شـــــود، لذا در هر بخش ابتدا به 
تبیین محکمات عقیده علوی پرداخته ایم و ســـــپس متشابهات را با ارجاع به آن محکمات تأویل یا 
کرده ایم و برای تعیین محکمات اندیشه علویان نیز بیشتر به کتب قدیمی، نظرات شخصی بعضی  رد 
علویان مثل بویوروک و ًحسنّیه کامل و مقاالت و قمری تکیه کردیم چرا که کتب متأخر علویان بیشتر 
که ادعای علوی گری دارند  شامل نظرات شخصی بعضی علویان یا ادعاهای افرادی نفوذی می باشد 

کتب قدیمی علویان در تعارض است. گفته هایشان در برخی موارد با  و 
که علویان ترکیه از نظر اصول دین و اصول مذهب و بسیاری  در پایان تحقیق به این نتیجه می رسیم 
از زیرشـــــاخه های این اصول تطابق بســـــیار زیادی با عقایـــــد امامیه دارند و از نظر اعتقادی شـــــیعه 
کتاب ها و نظام فکری بعضی افراد شده است یا اینکه به  گر چه شـــــبهاتی نیز وارد برخی  هســـــتند و ا
صورت مرموزانه ای در حال ورود به عقاید علویان اســـــت و همین شبهات توسط رسانه ها به نحوی 
گویا عقیده همه علویان ترکیه این چنین است ولی شیوع و نوع شبهات  که  برجسته سازی می شوند 
ج بودنشان از دین  کرد یا مثال حکم به خار که بتوان همه علویان ترکیه را به آن متهم  به قدری نیست 

کرد. اسالم یا مذهب امامیه 

بررسی اصول دین و اصول مذهب علویان تركیه

مرتضی عباسی
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کودکان را از  کودک در اســـــالم، پرورش خردورزی و تفکر صحیح در  این تحقیق با عنوان فلسفیدن 
کودک برای دستیابی  کوشش  کودک، بر انگیختن  نگاه اسالم مورد بررسی قرار می دهد. فلسفیدن 
کنونی خالء تفکر به دالیلی  به حقیقت از طریق آموزش پرسش های بنیادین به او است. در جامعه 
چون القائی بودن آموزش در مدارس، مشـــــهود اســـــت. همچنین امروزه به مســـــئله آموزش تفکر 
کودک در بیشتر جوامع توجه خاصی شده است. بنابراین پرداختن به مسئله فلسفیدن  فلسفی به 

از ضروریات می باشد.
کودک« را در آموزه های دینی  که آیا می توان »فلســـــفیدن  مســـــئله اصلی تحقیق حاضر این اســـــت 

یافت؟
که تربیت دینی در اسالم، فراهم  این نوشتار در پاسخ به این مسئله به این نتایج دست یافته است 
کید دارد  کردن محیطی برای تزکیه و شـــــکوفا شدن استعدادهای انسان است و بر محوریت تفکر تأ
کودک می پردازد. آموزش تفکر دینی در  و با ارائه شـــــیوه هایی به پرورش تفکر، خصوصا تفکر دینـــــی 
بطن خود پرداختن به پرســـــش های بنیادین را به همراه دارد. اســـــالم با اهمیت دادن به داستان 
کودکان، فرصت مناسبی را برای آشنا ساختن  کنجکاوی و پرسش گری  و پرســـــش و پرورش روحیه 
با ســـــؤاالت مهم فراهم می ســـــازد و از طریق آموزش حکمت به فرزندان بـــــه تقویت خردورزی آنان 
می پردازد. بنابراین قواعد و دســـــتورالعمل های فلسفیدن در اســـــالم یافت می شود و تنها نیازمند 

گسترش است. پرورش و 
هدف این تحقیق آشـــــنا ســـــاختن مخاطب با تربیت تفکر محور در اســـــالم و اهمیت آن است. این 
کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. وجه تمایز آن  پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به روش 

با تحقیقات پیشین در داشتن رویکرد دینی به مسئله فلسفیدن است.

كودک در اسالم  فلسفیدن 
)تربیت تفكرمحور(

فاطمه تسبیحی
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بـــــاب تزاحم دانش اصول فقه به همراه دو باب »اجتماع امر و نهی« و »تعارض« به بررســـــی مشـــــکل 
کنند.  »تضاد بین تکالیف فقهی« می پردازند تا از این طریق فقیه را در صدور حکم نهایی فقهی یاری 
از سوی دیگر محققین اخالقی نیز در دانش اخالق با مشکل تضاد بین تکالیف اخالقی روبرو هستند 
و در ضمن مباحث نوپای »منطق تکلیف« شناسایی انواع تعارض ها و چگونگی حل آنها را در دستور 

کار خود قرار می دهند.
با توجه به شباهت هایی که بین حکم فقهی و اخالقی و نیز بین دو دانش فقه و اخالق در ارزش گذاری 
که در باب تزاجم  که شاید بتوان از ضوابط و قواعدی  رفتارها وجود دارد این فرضیه مطرح می شـــــود 
گرفته است به نفع دانش اخالق و  دانش اصول برای شناســـــایی و حل تزاحم تکالیف فقهی شـــــکل 

کرد. برای شناسایی و حل تعارضات اخالقی استفاده 
که الاقل بخشی از این ضوابط و قوانین  کرد  به نظر می رسد با توجه به دو واقعیت ذیل می توان ادعا 
کارآمد بوده و می تواند در فرایند شناسایی و حل تعارض  در حل مشـــــکل »تضاد تکالیف اخالقی« نیز 

تکالیف اخالقی مورد استفاده قرار بگیرد. آن دو واقعیت از این قرارند:
که الاقل مطابق  گونه ای هستند  1( روش نتیجه گیری و عناصر نتیجه ساز در باب تزاحم اصول فقه به 

دیدگاه برخی مکاتب اخالق هنجاری، روش و عناصری نتیجه بخش محسوب می شوند.
که در باب تزاجم اصول فقه برای  2( خصوصیت »فقهی بودن تکلیف« در پیدایش برخی از ضوابطی 

شناسایی و حل تزاحمات به دست آمده اند هیچ تأثیری ندارد.
ما در این رســـــاله پس از تبیین واقعات فوق و برخی دیگر از مطالب مرتبط، به طور تفصیلی مشخص 
که دقیقا چه ضوابط و قواعدی از باب تزاحم اصول فقه در تعارض میان احکام اخالقی نیز  می کنیـــــم 

کند. کار آمده و می تواند داشن اخالق را در فرایند شناسایی و حل تعارضات اخالقی یاری  به 

ظرفیت شناسی باب تزاجم اصول فقه شیعه در شناسایی و حل 
تعارضات اخالقی

سید هادی حسینی نسب
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جشـــــنواره عالمه حلی)ره(، از مهمترین سیاست های معاونت پژوهش برای ایجاد روحیه پژوهشی و 
تقویت آن در بین طالب جوان است.

گذشـــــته، طالب خواهر و برادر حوزه های علمیه استان اردبیل توفیق  امســـــال نیز همچون سال های 
که نهمین جشنواره عالمه حلی، برای اولین بار در  کردند؛ با این تفاوت  شرکت در این جشنواره را پیدا 

اردبیل به صورت استانی برگزار شد.
بعد از اعالم فراخوان از ســـــوی دبیرخانه مرکزی، فعالیت جهت تبلیغ جشـــــنواره آغاز شـــــد. برای این 
منظور، دبیر جشـــــنواره و معاونین محترم پژوهش، به منظور تشویق طالب برای شرکت در جشنواره، 

کالس ها حضور یافتند. در 
همچنین، پوســـــترها و اطالعیه های جشـــــنواره در همه مدارس استان پخش شـــــد و بنرهای آن، در 

گردید.  مدارس پر ترّدد نصب 
که از این تعداد، 187 اثر در قالب مقاله،  با اتمام مهلت ثبت نام، مجموعًا 273 اثر در سامانه ثبت شد 

کتاب و 1 اثر در قالب پایان نامه بوده است. 83 اثر در قالب تحقیق پایانی و 2 اثر در قالب 
بعـــــد از ارزیابی اجمالـــــی، 131 اثر به مرحله تفصیلی راه یافتند و در نهایـــــت، 35 اثر حائز رتبه برگزیده و 

شایسته تقدیر شدند. به بیانی دقیق تر:
  4 اثر برگزیده رتبه یک )2 اثر در قالب مقاله و 2 اثر در قالب تحقیق پایانی(؛
  10 اثر برگزیده رتبه دو )2 اثر در قالب مقاله و 8 اثر در قالب تحقیق پایانی(؛

  13 اثر برگزیده رتبه سه )5 اثر در قالب مقاله و 8 اثر در قالب تحقیق پایانی( 
  و 7 اثر شایسته تقدیر )4 اثر در قالب مقاله و 3 اثر در قالب تحقیق پایانی( 
کشوری جشنواره شدند. کسب مقام های باالتر و شرکت در مرحله  موفق به 

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(اردبیل

حجتاالسالموالمسلمینمهردادپوراسکندری
مسئول دبیرخانه در استان اردبیل
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امروزه هدایت طالب به ســـــوی روش حل مسأله و بررسی و پژوهش در فرآیند تحصیل امری بسیار مهم 
کنید، نه اینکه فقط شنونده و بعد  که امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمایند: »مطالب را تحلیل  اســـــت چرا 
که یکی از مهمترین روش ها برگزاری جشنواره های علمی در حوزه های علمیه می باشد.  گوینده باشید« 
که بتواند از آن ها در موقعیت های علمی  گر پژوهشـــــگری به دنبال دســـــتیابی اطالعاتی اســـــت  به واقع ا
کند و آن جز در  استفاده نماید،  از ابتدا باید به دنبال یک هدف علمی مشخص فعالیت های خود را آغاز 
کاربردی هدف تحقیق، آزمون مفاهیم  کاربردی میسر نمی شود. در پژوهش های  پژوهش با موضوعات 
نظری در موقعیت های مســـــائل واقعی زندگی و حل مشـــــکالت ملموس اســـــت، به عنوان مثال بررسی 

دیدگاه اسالم درباره بانک، بیمه و ربا به منظور طراحی سیستم بانکی اسالمی از این پژوهش ها است.
که بتوان به ســـــرعت از آن در سطح محدودی   گاهی محقق به دنبال دســـــتیابی به نتایجی اســـــت  اما 
کاربرد فوری نتایج در سطح محدودی  کرد، این نوع عملکرد بر  استفاده نمود و مشکالت مقطعی را حل 
کاربرد عمومی یافته ها، به عنوان مثال  کید دارد نه تولید نظریه کالن یا  به منظور حل مشکالت مقطعی تأ
علل افت تحصیلی دانش آموزان مدرســـــه خاص نمونه ای از این پژوهش ها اســـــت. لذا به نظر می رسد 

کاربردی بهترین نوع موضوع در نگارش مقاالت علمی است.   انتخاب موضوع 
که جمهوری  کرد، یکی از اهداف مهمی  اما در بحث جایگاه پژوهش در علوم اسالمی و حوزوی  باید بیان 
اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی به دنبال آن بوده است صدور مبانی فکری اسالم ناب و تشیع است 
که صدور آن نیاز به زمینه و خاســـــتگاهایی دارد از جمله جهانی بودن دین اسالم، حمایت از ملت های 
که در اندیشـــــه سیاســـــی شیعه در دولت  محروم و مســـــتضعف، اصول ضد اســـــتکباری و برپایی عدالت 
که بعد از انقالب مطرح شد؛  جهانی حضرت ولی عصر)عج( در سراســـــر جهان میســـــر خواهد شد. اصولی 
کمیت دین الهی و سایر مؤلفه ها  است  کید بر آموزه های دینی، اعتقاد به حکومت ضد ســـــکوالری، حا تأ
که خود به عنوان بخشی از رسالت برون مرزی علما و فضالی حوزه های علمیه و حکومت مورد توجه  قرار 
کشور بزرگ شیعه هموار سازد. این هموارسازی منوط به وجود  گرفت تا مســـــیر را در جهت پذیرش پیام 
که این امر از ابتدای تشکیل حوزه ها به عنوان یک امر مهم  پژوهش در ریشه های حوزه های علمیه است 

سرلوحه تمام بزرگان حوزه بوده و ان شاءاهلل خواهد بود.
کل آثار رســـــیده به دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی)ره( استان اصفهان 2186 اثر می  در این دوره تعداد 
که حدود 55 درصد ســـــهم خواهران یعنی 1206 اثر و حدود 45 درصد سهم برادران یعنی 980 اثر  باشـــــد 
اســـــت. قالب آثار ارائه شده به جشـــــنواره در چهار قالب؛ از جمله پایان نامه 7 درصد، تحقیق پایانی 22 

کتاب 2 درصد و مقاله حدود 69 درصد است. درصد، 

گزارشبرگزاریهفتمینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(اصفهان

حجتاالسالموالمسلمینابراهیمترابی
مسئول دبیرخانه در استان اصفهان
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راه اندازی جشـــــنواره های پژوهشـــــی در اســـــتان های مختلف، حرکتی درخور و پیش برنده در زمینه تربیت 
کوشـــــا و فرهیخته حوزوی را  پژوهش گران حوزوی و تقویت تراث شـــــیعی به شـــــمار می آید و می تواند طالب 
بیش از پیش در چرخه تحول، راســـــتی آزمایی علمی و نیل به اهداف متعالـــــی حوزه های علمیه قرار دهد. 
گذار  کنون دوران  که به زعم نگارنده هم ا این گونه جشنواره ها، بی شبهه همایشـــــی بی نظیر و نوین هستند 
گام های تنومندشـــــان، فراسوی حوزه های علمیه را در نوردند و  که  را می پیمایند و چندان دور نخواهد بود 
به آئینی بین المللی درآیند. اما این حرکت تعالی بخش، نیازمند وضع بایســـــته هایی علمی و پژوهشی است 
گمان حقیر، به  کمند الابالی گری پژوهشـــــی نیفکننـــــد و متاع مزجات و ُخرد به انبان نســـــپرند. به  تا تن در 
که جشـــــنواره های استانی نخست، فرهنگسرایی از معیارهای پژوهشی برآورند و اندیشمندان را در  جاست 
تماشاخانه های »روش پژوهش« نشانند تا هر یک به قدر یارایی خویش، نقشی برگیرند و تصویری بیارایند؛ 
که پژوهشگران را در محنت  کاوش های غیر روشمند نه تنها ثمره پربار و وزینی به بار نمی آورند،  که امروزه  چرا 

کاویدن وامی گذارند و طراوت روحشان را به صحرایی تفتیده می سپارند.
از این رو آزمودگی خفیف این حقیر، ذکر چند نکته را در معرض ارزیابی می نهد:

1. توجه به نگارش فنی، ســـــلیس، شـــــایان و صواب، مطابق آئین ادب پارســـــی و بی عیب از ترکیب بندهای 
که مصطلح و... زبانزد موضوع پژوهش باشد؛ گفتاری، مگر آنجا  عامیانه یا 
2. بهره مندی جدی از منابع معتبر و پرهیز از ارجاع به مرجعی ناشایسته؛

که محتوای پژوهش را به شایســـــتگی به  کوتاه، جامع، مانع و نوین، آن چنان  گزیدن عنوان های دقیق،   .3
گذارد؛ نمایش 

که  که خود ببوید، نه آن  که مشک آن است  4. ارجمندی و تحسین پژوهش به پیشگفتاری بزرگان نشاید، 
عطار بگوید؛

گام نیاوردن در این  کاویدن را به ســـــخره می گیرد.  5. رویه نگری و ســـــطح انگاری پژوهش، مفهوم و منطوق 
عرصه از مشی ظاهرگرا بایسته تر و وجیه تر است؛

6. ارزش گذاری پژوهش، اغلب به تعدد ارجاع و منابع آن است؛
گر مسئله ای حل شده و نتیجه داده است، چه  7. نوآوری در پژوهش، ساختار اصلی آن را شکل می دهد. ا

حاجت به تالشی مجدد و مالل آور؛
ک  که مال 8. آراســـــتگی متن و رعایت ســـــاختار علمی اثر نه تنها در جلب نظر ارزیاب و مجامع علمی مؤّثرند، 

صحت و سقم پژوهش و روشمندی و ثمربخشی آنند. 
گشت و از میان 550 اثر  که نخستین جشنواره اســـــتانی البرز به فرجامی خوش نائل  خدا را ســـــپاس می گویم 
کیفی شایسته نبودند  ارسالی خواهر و برادر، 19 اثر به دامنه برگزیدگی راه یافتند. آثار ارسالی هر چند از منظر 
ولی در نگرشی آماری، بایستگی پیمودند و خشنودی و امید را به حوزه علمیه این خطه بخشیدند. تردیدی 
که سال های آتی از هر دو منظر، جشنواره ای ستودنی خواهیم داشت و ثمره ای شگرف در تراز کشوری  ندارم 

به بار خواهیم نشاند. ان شاءاهلل.

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(البرز

رضایی حجتاالسالموالمسلمینعلیاکبر
مسئول دبیرخانه در استان البرز
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آثار طـــــالب برادر و خواهر در هفتمین دوره جشـــــنواره عالمه حلی)ره( اســـــتان تهـــــران، طبق روال 
که با همت حوزه های علمیه برادران و خواهران  دوره های گذشته، پس از اتمام فرایند ارزیابی علمی 
خ 20 آبان  و سپس در جلسه شورای  استان سامان یافت، ابتدا در جلسه شورای علمی استان، مور

گرفت. خ 22 آبان  در قم برگزار شد، بررسی و مورد تأیید نهایی قرار  که مور علمی جشنواره 
بحمداهلل جشـــــنواره عالمه حلی)ره( توانســـــته اســـــت از رهگذر الزام به رعایت فرم ها و قواعد علمی 
کند و فرهنگ پژوهش و همچنین  کشور ایجاد  مقبول و مورد تأیید، موجی علمی در مدارس علمیه 
توجه به ضرورت پاسخگویی علمی و عالمانه به نیازهای اساسی و پیشبرد مرزهای دانش را در میان 
کیفیت محتوای  گسترش دهد؛ صدق این مدعا را می توان از طریق مقایسه عناوین و  کشور  طالب 

کنون رصد و اثبات نمود. آثار ارسالی به دبیرخانه، از آغاز تا
بـــــه طور معمول، تأمین هزینه های بعضًا ســـــنگین و طـــــول زمان ارزیابی آثار، یکـــــی از دغدغه های 
که می توان برای صرفه جویی در  دبیرخانه های اســـــتانی است؛ از این رو ذکر این نکته راه گشـــــا است 
ج نمودن آثار فاقد شرایط  هزینه ها و زمان ارزیابی، پس از ارزیابی اولیه آثار ارسالی به دبیرخانه و خار
ظاهری، ســـــالمت آثار را از حیث انتساب به نویســـــنده و رعایت اخالق علمی، مورد بررسی قرار داد و 

که از سالمت الزم برخوردار نیستند )طبق آیین نامه( از چرخه ارزیابی حذف نمود. آثاری را 
کنون از سوی طالب محترم استان مورد سؤال  گذشته تا که از دوره های  همچنین، یکی از مسائلی 
و درخواســـــت بوده و هست، زمان بندی و محدوده زمانی ارســـــال آثار به سامانه جشنواره است. با 
توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف جشنواره، آشنایی طالب با مسائل پژوهشی و تمرین عملی 
تحقیق نمودن از طریق ارتباط علمی مســـــتمر با اســـــاتید محترم، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان 
نظری و عملی پژوهش در مدارس علمیه اســـــت، به نظر می رسد نوع زمان بندی و محدوده زمانی 
که طالب، تنها نیمی از سال فرصت دارند تا برای انجام و ارائه اثر علمی  گونه ای است  ارســـــال آثار به 
که طالب مدارس  خود، از نعمت حضور اســـــاتید بهره برند؛ چه اینکه باید این نکته را در نظر داشت 
کم مسائل آموزشی مربوط به آغاز سال  علمیه، به طور معمول بخشی از این فرصت را نیز به دلیل ترا
تحصیلی از دســـــت می دهند؛ لذا توسعه محدوده زمانی ارسال آثار در طول سال تحصیلی، با هدف 
کیفیت آثار  بهره مندی بیشـــــتر طالب از محضر اســـــاتید معظم، قطعًا می تواند در بهبود قابل توجه 

ارسالی به جشنواره، مؤثر باشد.

گزارشبرگزاریهفتمینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(تهران

حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیشمس
مسئول دبیرخانه در استان تهران
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جشـــــنواره عالمه حلی)ره(، با تجربه برگزاری نه دوره رقابت علمیـ  پژوهشـــــی در ســـــطح حوزه های علمیه 
کشور، علی  الخصوص حوزه علمیه خراسان است.  کشور، نامی آشـــــنا و مورد توجه طالب پژوهشگر سراسر 
برگزاری این جشنواره فرصت مغتنمی برای حضور طالب جوان در رقابت های علمی و پژوهشی حوزه های 
کشور فراهم نموده است. دبیرخانه آثار هر ساله مجری استانی جشنواره می باشد و تمامی مراحل  سراسر 
جذب، ثبت، ارزیابی و داوری و ارســـــال آثار را عهده دار است. در این میان حوزه خراسان با برگزاری هفت 
کســـــب رتبه های برتر و شایســـــته تقدیر، حضوری موثر در این  دوره اســـــتانی جشـــــنواره عالمه حلی)ره( و 

جشنواره علمی داشته است.  
کیفی آثار پژوهشـــــی و با برگزاری  دبیرخانه اســـــتانی هفتمین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( با هـــــدف ارتقای 
جلســـــات منظم داوری و ارزیابی آثار توسط اساتید پژوهشگر و محققین خراســـــانی و از طریق برگزاری 12 
گامی مؤثر در پیشبرد و اهداف جشنواره برداشته است و با  دوره فراخوان آثار پژوهشی طالب خراســـــانی، 
انتخاب آثار برگزیده و ارســـــال آن به جشنواره مرکزی در استان قم، اهمیت و ضرورت و مهر تأیید جشنواره 

استانی قم را رقم زده است.
در این راستا، حوزه علمیه خراسان، با هدف ارزیابی وضعیت پژوهش و تحقیق در این حوزه و فراهم آوردن 
تمهیدات الزم برای ظهور طرح ها، ایده ها و اندیشه های نو در عرصه علوم و معارف اسالمی و ظرفیت سازی 
کنار برنامه های متعدد علمیـ  پژوهشی،  اقدام به  برای شـــــکل گیری و رشد  شخصیت های پژوهشـــــی، در 
که از بین آثار ارسالی، آثار برتر و منتخب  برگزاری دو دوره فراخوان آثار پژوهشی بین سال های 94و95 نموده 

استانی به جشنواره مرکزی ارسال شده است.
و با توجه به اینکه جشـــــنواره عالمه حلی)ره(، فضـــــای رقابت علمی و نوینی را برای طالب جوان رقم زده و 
کشف استعدادهای برتر را بیش از پیش فراهم آورده است. و با عنایت به اینکه در این سال ها شاهد  زمینه 
حضور پررنگ طالب خراسانی در همه ادوار جشـــــنواره بوده ایم؛ آمارهای مقایسه ای جشنواره، از روند رو 
به رشد سطح علمی طالب و فضالی خراســـــانی و شکل گیری روحیه تحقیق و پژوهش در میان طالب را، 
حکایت می کند. بر این اســـــاس از مجموع 3010 اثر رســـــیده به دبیرخانه استانی هفتمین جشنواره عالمه 
کتاب، 59 پایان نامه سطح سه و 50 تحقیق پایانی، تعداد 145  حلی)ره( خراسان شامل 2574 مقاله، 327 
کشوری راه  اثر به عنوان آثار برتر و حائز رتبه اســـــتان خراســـــان و حدود 71 اثر منتخب استانی به جشنواره 

کشوری استان خراسان مشخص شوند. یافت، تا بعد از ارزیابی نهایی منتخبین 
در پایان، ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از تمامی ســـــروران ارجمند: حجت االسالم اسفندیاری معاون 
محترم پژوهش و جناب آقای حصاری مدیر محترم پژوهش و سرکار خانم حسینی در بخش اداره پژوهش 

خواهران؛ آرزوی توفیق و سربلندی برای همه دست اندرکاران جشنواره عالمه حلی)ع( را دارم.

گـــــزارشبرگزاریهفتمینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(خراسان

حجتاالسالموالمسلمیناحمدرضاقوامیدربندی
مسئول دبیرخانه در استان خراسان
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کشـــــور ریشه  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( به عنوان شـــــجره طیبه پژوهش در عمق مدارس علمیه 
دوانده است و عاملی جهت رشد و شکوفائی طالب جوان و پژوهشگران متعهد حوزوی به ویژه در 

گردیده است. استانهای محروم 
دبیرخانه جشنواره عالمه حلی)ره( استان خوزستان در دومین دوره برگزاری خود با مشارکت بیش 
کشور را از آن خود  گذشته توانست رتبه چهارم مشارکت طالب برادر  از 1420 اثر در ســـــال تحصیلی 
که این دبیرخانه در این اندک زمان موفق بوده است. در این  کســـــب این رتبه داللت دارد  نماید. 
آثار رسیده به دبیرخانه 335 اثر متعلق به طالب خواهر خوزستان و 1089 اثر متعلق به طالب برادر 
گرفته، 32 اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب  خوزستان است. با ارزیابی های صورت 
که در این بین 19 اثر متعلق به حوزه علمیه خواهران و 13 اثر متعلق به حوزه علمیه برادران  شدند 
خوزســـــتان بوده اند. در میـــــان آثار برگزیده 26 اثر دارای رتبه برگزیده و 9 اثر رتبه شایســـــتگی تقدیر 

کسب نمودند. استانی را 
در پایان این موفقیـــــت را مرهون تالش های مدیران محترم، اســـــاتید، معاونان پژوهش و طالب 
موفق حوزه علمیه خواهران و برادران خوزســـــتان می دانم و از همه آنها، به ویژه زعیم حوزه علمیه 
که پشتوانه حقیقی دبیرخانه جشنواره  استان خوزستان حضرت آیت اهلل موسوی جزائری دام عّزه 

عالمه حلی)ره( استان بودند صمیمانه تشکر می نمایم.

گزارشبرگزاریدومینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(خوزستان

حجتاالسالموالمسلمینمحمدافضلی
مسئول دبیرخانه در استان خوزستان
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با عنایت خداوند متعالی و با حمایت های مدیران جشنواره عالمه حلی مرکزی، استان زنجان با توجه 
به حجم آثار ارسال شده در سال تحصیلی گذشته موفق به اخذ مجوز برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره( 
کار  که بعد از اعالن آن از سوی معاونت پژوهشی حوزه های علمیه و دبیرخانه مرکزی جشنواره،  شـــــد 
گرفته  اجرایی جشـــــنواره استانی از اوایل مهرماه با برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی های صورت 
گردید. طی توافق اولیه فی مابین حوزه علمیه برادران و  با مدیریت حوزه علمیه خواهران اســـــتان آغاز 
که مورد  گردید  حوزه علمیه خواهران، معاون پژوهش اســـــتان زنجان به عنوان دبیر جشنواره معرفی 
کارگروه علمیـ  اجرائی و معرفی آنان  گرفت. بعد از تشکیل  موافقت دبیرخانه مرکزی جشـــــنواره نیز قرار 

کشوری، اقدامات ذیل صورت پذیرفت:  به دبیرخانه 
اطالع رسانی به مدارس علمیه در قالب نامه نگاری به مدیران و معاونان پژوهش مدارس؛

طراحی پوسترهای استانی و ارسال آن به مدارس؛ 
 برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با شورای علمی و اجرائی جشنواره؛ 

 توجیه اساتید و طالب مدارس با حضور در مدارس علمیه؛ 
دریافت حدود 333 اثر علمی در قالب پایان نامه، تحقیق پایانی و مقاله؛

کارگروه های علمی جهت ارزیابی آثار؛ تشکیل 
برگزاری جلسه توجیهی برای اساتید ارزیاب با حضور نماینده محترم جشنواره مرکزی؛

ارسال آثار به ارزیابان جهت ارزیابی های اجمالی و تفصیلی؛
برگزاری جلسه شورای علمی جشنواره عالمه حلی)ره( استان زنجان برای تعیین منتخبین استانی؛

در نهایت بعد از ارزیابی های به عمل آمده از میان آثار ارسالی، 12 اثر به عنوان آثار برگزیده به جشنواره 
که با توجه به جلسه  کشـــــوری راه یافتند و 13 اثر هم به عنوان شایسته تقدیر تشـــــخیص داده شدند 

گردید.  که در جشنواره مرکزی تشکیل شد مجوز برگزاری اختتامیه به استان اعطاء  اعتبارسنجی 

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(زنجان

حجتاالسالموالمسلمینمهدیمرادخانی
مسئول دبیرخانه در استان زنجان
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در این دومین دوره جشنواره استانی عالمه حلی)ره( سمنان تعداد 517 اثر ثبت نام شد. از این تعداد، 
که 262 اثر از برادران و 182 اثر از خواهران به  444 اثر دارای شـــــرایط اولیه شـــــرکت در جشـــــنواره بودند 
که 102 متعلق به  کردند. آثار راه یافته بـــــه ارزیابی تفصیلی، 113 اثر بود  مرحلـــــه ارزیابی اجمالی راه پیدا 
که 40 اثر آن در قالب بخش ویژه جشـــــنواره بوده است. از  خواهران و 11 اثر متعلق به برادران می باشـــــد 
که نهایتا 30 اثر در شورای علمی جشنواره  بین این 113 آثر، 73 اثر به مرحله داوری اســـــتانی راه یافتند 

گردید. کشوری تائید  استان با حضور نماینده دبیرخانه مرکزی، جهت شرکت در رقابت های 
که 517 اثر با تأیید  که آثار ارسالی به دبیرخانه باالی 600 اثر بود  که شـــــایان ذکر است این است  آن چه 
که  معاونین پژوهش ثبت نام نمودند لکن دبیرخانه استان با سخت گیری در بررسی های اولیه، آثاری 
کپی و پیست  که  کثر آثاری  فاقد شرایط اولیه بود را از ورود به ارزیابی ها منع نمود و در بررسی بعدی، ا
که در ارزیابی اجمالی، فاقد  که آنها هم از لیست حذف شدند و آثار قلیلی هم  گردید  بود نیز مشـــــخص 

صالحیت ارزیابی تشخیص داده شدند امتیازی به آنها تعلق نگرفت.
که دبیرخانه  کمی، آثار جشنواره نهم پایین تر از جشنواره هشتم است از این جهت بود  گر از لحاظ  لذا ا

گرفت. استان جلوی ورود آثار ضعیف به دبیرخانه را 
با توجه به تشـــــویق طالب خواهر در ســـــال قبل و باال رفتن ســـــن مشـــــارکت، حضور طالب خواهر در 
گردید ولی 98 درصد از برادران شرکت کننده در جشنواره نهم، زیر سن 31 سال  جشنواره نهم، دو برابر 

بودند.
وجود اســـــتاد مشـــــاور و راهنما در تحقیقات پایانی و پایان نامه های خواهران و وجود درس روش 
که در مدارس  کیفیت آثار خواهران را ارتقاء می بخشـــــد؛ این در حالی اســـــت  تحقیـــــق برای آنان، 
که البته اخیرا تالش هایی در این راستا در  علمیه برادران اســـــتان، چنین ســـــازوکاری وجود ندارد 

حال انجام است.

گزارشبرگزاریدومینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(سمنان

حجتاالسالموالمسلمینمحسنانصارینیا
مسئول دبیرخانه در استان سمنان
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َماِء ُتْؤتِي أ َها َثاِبٌت َوَفْرُعَها فِي الّسَ

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ َبًة َکَشـــــَجَرٍة َطّيِ ا َکِلَمًة َطّيِ

ً
ُه َمَثل ْم َتَر َکْيَف َضَرَب الّلَ

َ
»أل

وَن« )آیه 24و25 سوره ابراهيم( ُر
َ

ُهْم َیَتَذّک
َّ
َعل

َ
اِس ل  ِللّنَ

َ
ْمَثال

َ
أ

ْ
ُه ال َها َوَیْضِرُب الّلَ ِحيٍن ِبِإْذِن َرّبِ

در زمان صدر اســـــالم، امیرالمؤمنین)ع( به ابوااَلســـــود دوئلی قواعدی از دســـــتور زبان عـــــرب را آموخت و راه 
پژوهش و تحقیق در دســـــتیابی به سایر قواعد زبان عرب را به ایشان نشان داد و علم نحو را پایه گذاری فرمود 
که  گردیده اســـــت هنـــــوز آن قواعد اولیه  کامل ِاحصاء و مدّون  که قواعد علـــــم نحو به صورت  و تـــــا این زمان 
امیر بیان)ع( آن را آموخت جزء بدیهیات و مســـــّلمات این علم شـــــمرده می شود و یا در زمان امامان معصوم 
که خط سیر صحیح آن علم و دانش برای  گردید  بعدی)علیهم السالم( دانش هائی به طالبین دانش منتقل 

گردید.  طالبینش مشخص 
م اسالم)ص(  کنون همواره در این جهت قدم برداشته و در مکتب پیامبر مکّرَ حوزه علمیه هم از زمان تشکیل تا
گرفته و توسعه  و اهل بیت طاهرینش)علیهم السالم( زانوی ادب و تواضع زده و دانش ها و علوم مختلفی را فرا
کرده است. در واقع مکتب اهل بیت و حوزه علمیه همچون یک موجود زنده  بسیار خوبی در آن علوم ایجاد 
گردید، مصداق شـــــجره  که در ابتداء بحث ذکر  و حـــــّی همواره در طول تاریخ مصداق آیه شـــــریفه ای بوده اند 
َها« و در زمان های مختلف انواع و اقســـــام میوه های این   ِحیٍن ِبِإْذِن َرّبِ

َ
ُکّل ُکَلَها 

ُ
که »ُتْؤِتي أ طّیبه ای هســـــتند 

شـــــجره طّیبه به جامعه و بشریت ارائه شده اســـــت. میوه هائی از جنس افکار ناب توحیدی همچون نظریه 
وحدت وجود حکیم مالصدرای شـــــیرازی، و یا میوه هائی از جنس اشـــــخاص بزرگی همچون شـــــیخ طوسی، 

که میوه های این شجره طّیبه هستند. عالمه حّلی، شیخ انصاری و امام خمینی و هزاران افکار و افراد دیگر 
گسترده دانش در حوزه بهره ها برده و در عرصه های مختلف جامعه حاضر بوده اند  طالب همواره از این خان 
گاهی به صورت  گاهی به صورت نصایح مشفقانه،  کرده اند،  و مردم را از میوه های این شجره طّیبه بهره مند 
گاهی به صورت نگارش یک  کریمانه و  گاهی به صورت ارتباطات و تعامـــــالت  یک ســـــخنرانی و منبر عالمانه، 
کرده و نیاز جامعه را پاســـــخگو باشـــــد، و  که عطش طالبین و مشـــــتاقان دانش را برطرف  کتاب و یا جزوه ای 
کتاب در جشنواره های مختلف از جمله  که پژوهش در حوزه در قالب های رسمی مقاله و پایان نامه و  کنون  ا
که به صورت مدّون و مکتوب ارائه می گردد  جشنواره عالمه حّلی)ره( ارائه می گردد همان راه سلف صالح است 
که در هر زمان به اذن پروردگار به جامعه بشریت ارائه می گردد.  و میوه ای از میوه های این شجره طّیبه است 
در چهارمین دوره جشـــــنواره در استان فارس تعداد 750 اثر از طالب برادر و 440 اثر از طالب خواهر این استان 
کردن و پس از طی مراحل  که از این تعداد، مجموعا 437 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا  پذیرش شـــــد 
ارزیابی، 10 اثر از طالب برادر استان و 43 اثر از طالب خواهر استان به عنوان برگزیده استانی معرفی و به مرحله 

کردند. کشوری جشنواره راه پیدا 
ان شااهلل این شجره طّیبه هر چه زودتر با هدایت آشکار و ظاهر آن غائب از نظرها مهدی صاحب الزمان)عج( 

گردد. که برای آن خلق شده و شایسته آن است رهنمون  جامعه بشری را به جایگاهی 

گـــــزارشبرگزاریچهارمینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(فارس

حجتاالسالموالمسلمینعلیحسینکراری
مسئول دبیرخانه در استان فارس
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که   تشـــــخیص مشـــــکل و انتخاب روش صحیح حل آن و به تبع آن رســـــیدن به نتیجه از مواردی است 
کامل داشـــــته و زندگی ایشـــــان مملو از مصادیق آن است و شاید بتوان یکی از  معصومین)ع( در آن تبحر 
که در طول تاریخ باقی و  بارزترین و ظاهرترین و ســـــخت ترین موارد آن را حرکت امام حسین)ع( دانست 

مانا است.
که به زبان ساده همان سیر از مشکل به نتیجه است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان بوده،   پژوهش 
راه حل بسیاری از مشکالت جامعه بوده و هست و به همین علت شیاطین جن و انس به دنبال تضعیف 
که یکی از  آن هســـــتند. چنین امر مهمی برای بقـــــا و ارتقا نیاز به محرک ها و مشـــــوق های مختلفی دارد 
که موجب افتخار نویسنده و ترغیب دیگران می شود.  مهم ترین آن ها معرفی آثار خوب پژوهشـــــی است 
که با شناخت آثار خوب پژوهشی راه آن هموار می شود یکی از  شـــــناخت پژوهش گران و حمایت از آن ها 

وظایف حوزه در مسیر تحقق حوزه انقالبی است.
که همه اهداف مذکور  جشنواره عالمه حلی)ره( با تمرکز بر نسل جوان حوزه از بهترین برنامه هایی است 
را در درون خود همراه دارد. این جشنواره از لطف خداوند متعال هر سال نسبت به سال قبل با پیشرفت 

کیفی آثار مواجه بوده است. کمی و 
گشته است  حوزه قزوین برای دومین سال مفتخر به برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره( در استان قزوین 
که این مهم  کمی حدود 300 درصدی در آثار ارسالی مواجه بوده است  که نسبت به سال قبل با پیشرفت 
گشـــــته است. بررسی آثار در استان با انتخاب 22 اثر به  با همکاری حوزه های برادران و خواهران ممکن 
که از این تعداد 12 اثر برگزیده می باشند و انتخاب این آثار نتیجه ارزیابی  عنوان منتخب به اتمام رســـــید 
که با دقت خود 280 ارزیابی تفصیلی را رقم زده و این جشنواره را به سرانجام  ارزیابان بومی استان بوده 

رسانده اند.
 استقبال بیشتر حوزویان از جشنواره که با ارسال آثار بیشتر و اشتیاق باالتر ایشان که حتی در صحبت های 

شفاهی نیز نمایان است نشان از موفقیت نسبی جشنواره عالمه حلی)ره( در تحقق اهداف خود دارد.
کر هستیم و   در آخر خداوند متعال را برای همه امور و مخصوصًا برای انجام جشـــــنواره سپاســـــگزار و شا
قدردان همه عزیزانی که در انجام این مهم به دبیرخانه جشنواره یاری رسانده اند مخصوصًا معاونت های 
کشوری بوده و آرزوی طول عمر باعزت  پژوهش برادران و خواهران و اساتید ارزیاب و مسئولین جشنواره 

برای ایشان داریم.

گزارشبرگزاریدومینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(قزوین

حجتاالسالموالمسلمینمصطفیبیگدلی
مسئول دبیرخانه در استان قزوین
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که در حیطـــــه فعالیت های معاونت  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( یکـــــی از پربارترین برنامه هائی اســـــت 
پژوهش اجرا می شود و هر ساله به اقبال طالب برای شرکت در آن افزوده شده و تشکیل جشنواره های 
گشته است.  مقدماتی تحت عنوان جشنواره های استانی و حتی مدرسه ای باعث پربارتر شدن آن نیز 
جشـــــنواره های استانی اقبال عمومی به امر پژوهش و در نتیجه تمرین و تدریب در آن را در بین طالب 
به حد چشـــــمگیری باال برده و ظرفیت مناسبی را جهت شناســـــائی طالب مستعد پژوهش به وجود 
آورده اســـــت. امســـــال چهارمین دوره جشنواره عالمه حلی اســـــتان قم برگزار شده است. با تغییر سن 
شـــــرکت کنندگان در جشنواره از 31 به 40 سال، اقبال خوبی از ســـــوی طالب سطوح عالی برای شرکت 
گرفت و همین امر، باعث شـــــد تا تعداد آثار ســـــطوح باالتر در جشنواره به صورت  در جشـــــنواره صورت 
کیفیت آثار نیز به شکل قابل مالحظه ای ارتقا یافت؛ به  چشـــــم گیری افزایش یابد. به همین تناســـــب، 
گونه ای بعضًا یافتن ارزیاب متخصص برای ارزیابی بعضی از آثار با مشکل مواجه شده بود. در مجموع 
که 2096 اثر  آن توســـــط برادران طلبه و 543 اثر  2639 اثر به جشـــــنواره چهارم اســـــتان قم ارسال شد 

توسط طالب خواهر به دبیرخانه جشنواره استان قم ارسال شد. 
الزم به ذکر است نحوه تعیین برگزیدگان نسبت به سال قبل از سوی شورای سیاست گذاری جشنواره 
عالمه حلی)ره( تغییر یافته و دبیرخانه موظف شده است بدون محدودیت، همه کسانی را که امتیاز80 
کسب نموده اند  که امتیاز 85 تا 90 را  کسانی را  کســـــب نموده اند به عنوان برگزیده رتبه ســـــوم و  تا 85 را 
کسب نموده اند به عنوان برگزیده رتبه اول  که امتیاز90 به باال را  کسانی را  به عنوان برگزیده رتبه دوم و 
که 80 تا 85  کسانی  گرفته اند برگزیده رتبه سوم و  که از 75 تا 80  کسانی  معرفی نماید. در بخش ویژه نیز 
گرفته اند برگزیده رتبه اول معرفی شده اند. از مجموع  که 85 تا 100  کسانی  گرفته اند برگزیده رتبه دوم و 
که 16 اثر حائز رتبه دوم و باقی حائز رتبه  آثار ارسالی به دبیرخانه استان قم، تعداد90 اثر برگزیده شدند 

سوم شدند. از بین برگزیدگان 14 نفر زن و بقیه مرد هستند.
مراسم پایانی چهارمین جشنواره عالمه حلی استان قم روز پنج شنبه نهم آذر ماه با سخنرانی آیت اهلل 

مقتدایی برگزار شد.

گـــــزارشبرگزاریچهارمینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(قم

حجتاالسالموالمسلمینحسینحجامی
مسئول دبیرخانه در استان قم
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کاشـــــان با 13 مدرسه علمیه در سال  با حول و قوه الهی برگزاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در منطقه 
تحصیلی 96-95 با موفقیت انجام شـــــد. تعداد آثار ارسالی به جشنواره از ابتدای مشارکت طالب برادر 

کاشانی در سه سال اخیر به ترتیب 11 ، 110 و 370 اثر بوده است.
کلیه مدارس علمیه  در راستای تبلیغات جشنواره در منطقه، ابتدا طراحی بنر جشنواره و ارسال آن به 
کلیه طالب، اساتید، معاونان و مدیران مدارس علمیه منطقه  منطقه انجام و سپس ارسال پیامک به 
و نهایتا برگزاری نشســـــت معاونان پژوهش و توجیه آنها در خصوص تشویق و ترغیب طالب نسبت به 

حضور در جشنواره و نحوه برگزاری و پاالیش مقاالت توسط مدارس انجام شد.
کلیه مقاالت ارسالی الزاما در خود مدرسه توسط معاون پژوهش مدرسه ارزیابی  در بخش ارزیابی آثار، 
کپی و تولیدی بودن از طریق نرم افزار و اینترنت بررسی  کلیه آثار از لحاظ  اجمالی شـــــد. در مرحله دوم، 
کلیه  کپی حذف شدند و در مرحله سوم، با توجه به ضرورت بومی سازی ارزیابی در منطقه از  و مقاالت 
کرده بودند  کارگاهی )80 ســـــاعته( آموزش پژوهش در قم شرکت  که در دوره  معاونان پژوهش مدارس 
کلیه آثار ارسالی بررسی شدند. همچنین برای ارزیابی تفصیلی آثار،  دعوت به عمل آمد و در جلســـــاتی 
کشوری نیز استفاده شد و ارزیابی تفصیلی برخی از آثار  از ظرفیت برخی اســـــاتید روش پژوهش مطرح 

توسط ایشان انجام شد.
که در ستاد مرکزی قم  کاشـــــان  با توجه به نتایج ارزیابی آثار و ســـــپس، جلســـــه اعتبارسنجی جشنواره 

انجام شد، نهایتا تعداد یازده اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

گزارشبرگزارینخستینجشنواره
عالمهحلی)ره(منطقهکاشان

حجتاالسالموالمسلمینمهدیاسماعیلی
مسئول دبیرخانه در کاشان

ه عـــالمه حــلی ه نـامــه نهمــین جشـــنوار دی ماه 1۳۹6   59ویـــژ



که پیشـــــرفت علم بعد از آموزش با پژوهش امکان پذیر است و آموزش بدون پژوهش عقیم  از آن جایی 
کز مهم تولید علم بوده و هست  که از دیرباز یکی از مرا بوده و عمق الزم را نخواهد داشت، حوزه علمیه 
گســـــترش علوم  گذشـــــته با تحقیق و تفحص در متون دینی باعث  از این مقوله جدا نیســـــت و علمای 
کز علمی بر سر سفره زحمات ایشان نشسته اند. اسالمی و انسانی و حتی علوم پایه شده اند و امروزه مرا
گســـــترش پژوهش است و از آنجایی  گســـــترش علوم و  حیات علمی حوزه در ادامه راه ســـــلف صالح و 
گسترش  که دنیای امروز تشـــــنه معارف اســـــالمی و مخصوصا معارف مکتب تشیع استف تکلیف ما در 

مباحث پژوهشی را دوچندان می کند.
گســـــترش فرهنگ پژوهش در میان  که معاونت پژوهش حوزه های علمیه در  گام های مؤثری  یکـــــی از 
کار علمی و روح رقابت و تقویت  که انگیزه  طالب برداشته برگزاری ساالنه جشنواره عالمه حلی)ره( است 

فرهنگ پژوهش گری را در بین طالب پررنگ می کند.
کردســـــتان نیز به حول و قوه الهی در این مسیر همراه ســـــایر هم قطاران از سال  حوزه علمیه اســـــتان 
گذشـــــته با همکاری معاونت پژوهش ستاد قم، نخستین جشنواره اســـــتانی عالمه حلی را به صورت 
که در این دوره مجموعا از هر دو حوزه برادر و خواهر  کرد  مشترک با حوزه علمیه خواهران استان برگزار 
که در پایان، تعداد 12  کردند  کتاب و تحقیق پایانی شـــــرکت  تعـــــداد 291 اثر در قالب مقاله، پایان نامه، 
کشوری راه یافتند و تعداد 4 اثر از برادران نیز در سطح استان به  اثر از حوزه خواهران اســـــتان به مرحله 

عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
کارهای اولیه تعیین دبیر و تشکیل دبیرخانه  کشوری،  کار جشنواره نهم  سال 1395 همزمان با شروع 
گزینش سرگروه های علمی و عضوگیری از میان اساتید برای ارزیابی آثار ارسالی آغاز  استانی و همین طور 
که بود ارزیابی اجمالی و تفصیلی با حمایت همکاران در ستاد قم به انجام  شـــــد و با وجود مشـــــکالتی 

گرفت. رسید و در تاریخ 96/07/24 با تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره در قم مورد تأیید قرار 
کمبودها و  کردســـــتان بود، قطعا  که این دوره، اولین جشـــــنواره اســـــتانی در اســـــتان  با توجه به این 
کاستی ها شاهد  که ان شـــــاءاهلل در سال های آینده با رفع  کاســـــتی هایی در انجام این امر وجود داشته 

برگزاری بهتر جشنواره در استان باشیم.

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(کردستان

حجتاالسالموالمسلمینمحمدرضاشریفیخواه
مسئول دبیرخانه در استان کردستان

جشنواره های استانی 60   



که برای چهارمین سال  به حمد اهلل امســـــال نیز در نهمین جشنواره طالب جوان عالمه حلی)ره( 
کرمان به شکل استانی برگزار شد شاهد رشـــــد و استقبال چشمگیری از حضور  پیاپی در اســـــتان 
طالب پژوهشگر بودیم. در این دوره تعداد 1971 اثر در قالب های مختلف به دبیرخانه ارسال شد. 
گذشته بسیار متفاوت و ارتقاء  کیفی نسبت به سال  کمی و هم به لحاظ  آثار هم به لحاظ شکلی و 
که ما  گذشته انجام شد. به نظر می رسد  گسترده تر از سال  کار ارزیابی ها هم دقیق تر و  یافته تر بود. 
به اهداف خودمان در ایجاد انگیزه و حساسیت نسبی در فرهنگ سازی پژوهش در مدارس دست 
کیفی و بروز شدن آثار در زمینه های مختلف است. برای پشبرد این  کنون نوبت ارتقاء  یافته ایم و ا
مسیر آنچه نیاز داریم نیازسنجی دقیق و اولویت گذاری مناسب موضوعات و محصوالت متناسب 
با نیازهای جامعه، حوزه و انقالب اســـــت. باید یک شـــــبکه علمـــــی و تحقیقاتی واقعی برای تولید 
که در آن نظامی از موضوعـــــات تحقیق پذیر و قابل ارائه وجود  کنیم  و تهیـــــه مقاالت علمی فراهم 
داشـــــته باشد. در هر صورت ترسیم چرایی و چیســـــتی و چگونگی این حرکت علمی، مسأله بسیار 

مهمی است.

گزارشبرگزاریچهارمینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(کرمان

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانجمشعاع
مسئول دبیرخانه در استان کرمان
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پژوهش و تولید علم شـــــاید در عصر حاضر از اساسی ترین نیازهای حوزه های علمیه بشمار بیاید، زیرا 
حوزه هـــــای علمیه پویایی خود را در عنصر زمان و مکان پایدار نموده اســـــت. عصر حاضر، عصر انفجار 
اطالعات و تولیدات علمی می باشـــــد و تولیدات علمی بشـــــر در هر زمینه ای رشد بسیار باالیی به خود 
که در زمینه تولید علم بیشتر و پیشتر از دیگران تحرک  گرفته است. بایسته حوزه های علمیه این است 
داشـــــته باشد. بیش از دیگران باید باشد، زیرا غنای آن به اندازه تاریخ فقاهت است و پیش از دیگران 
باید باشـــــد زیرا مرجعیت علمی برای دیگر نهادهای علوم انسانی بشمار می رود. عالوه بر اینکه غنای 

حوزه های شیعه با هیچ نهاد علمی دیگری قابل مقایسه نیست.
گردید  گذشته برگزار  کرمانشاه در سال  بحول و قوه الهی، نخســـــتین جشنواره عالمه حلی)ره( اســـــتان 
که 562 اثر از حوزه های علمیه خواهران و براداران )66 اثر توســـــط طالب برادر و 496 اثر توسط طالب 
گردید. پس از ارزیابی اجمالی، تعداد هشتاد اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی  خواهر( به دبیرخانه ارســـــال 
که از این آثار نهایتا تعداد 14 اثر به عنوان برگزیده اســـــتانی معرفی و به قم ارسال شد و در  راه پیدا نمود 
کرمانشاه برگزار و به آثار  مورخه دوم آذر ماه 1396 اختتامیه نخســـــتین جشنواره اســـــتانی عالمه حلی 

برگزیده جوایزی اهداء شد.
کمال تشکر را دارم و از مدیر  در پایان از مدیران محترم حوزه های علمیه خواهران و برادران استان نیز 
کمال قدردانی را  کمک شایانی به ما نمودند نیز  که در برپایی این جشنواره  محترم اداره اوقاف استان 

دارم. به امید اینکه این جشنواره قدمی به سوی اعتالی سواد نوشتاری طالب جوان باشد.

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(کرمانشاه

حجتاالسالموالمسلمینبرهانقلعهباالیی
مسئول دبیرخانه در استان کرمانشاه
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جشنواره عالمه حلی)ره(، بستر مناســـــبی جهت رشد و شکوفائی استعدادهای پژوهشی و نیز موجب 
رونق تحقیق و پژوهش بین طالب است. به همین مناسبت، برخود الزم می بینم از زحمات بی شائبه 

دست اندرکاران این جشنواره قدردانی نمایم.
گلستان، پس از انعقاد قرارداد فی مابین دو حوزه برادران و خواهران استان و  دومین جشنواره استانی 

کار خود را آغاز نمود. تعیین این حقیر بعنوان دبیر، بصورت رسمی 
به منظور اطالع رســـــانی شایســـــته، بصورت میدانی با حضور در یکایک مدارس استان و بین طالب، 
مراحل و قوانین این جشنواره اطالع رسانی شد و نیز با نظارت فی الجمله بر آثار، سعی شد موضوعات 
که این امر موجب مشـــــارکت خوب طالب در  گردد  آنان به مباحث درســـــی و نیز بدور از تکرار، هدایت 
که از مجموع طالب اســـــتان )حدود 2.700 نفر( اعم از خواهر و برادر،  گردید. به نحوی  این جشـــــنواره 
که مجموعـــــا 670  اثر به دبیرخانه  کردند  تعداد 670 نفر )25 درصد طالب( در این جشـــــنواره شـــــرکت 
گردید. از بین آثار دریافتی، 135 اثر )20 درصد( پس از ارزیابی اجمالی حائز امتیازات الزم شدند  ارسال 
کردند و در ادامه بعد از طی مراحل ارزیابی تفصیلی و نهایتا پس از بررسی  و به مرحله تفصیلی راه پیدا 
دقیق آثار در شـــــورای علمی جشنواره استان با حضور نماینده محترم جشنواره مرکزی، تعداد  35  اثر 
کتاب  بعنـــــوان برگزیدگان رتبه اول تا ســـــوم در قالب های مختلف مقاله، تحقیـــــق پایانی، پایان نامه و 

انتخاب شدند.
در نهایت پس از بررســـــی مراحل اجرائی جشـــــنواره استانی در شـــــورای محترم مرکزی جشنواره، مجوز 
گردید و مقرر شد در آذر ماه طی برگزاری مراسم اختتامیه استانی، از برگزیدگان  برگزاری اختتامیه صادر 

تقدیر بعمل آید.
شایان ذکر است به منظور ارزیابی آثار، از  اساتید روحانی موفق و دارای رزومه علمیـ  تحقیقی مناسب، 

دعوت بعمل آمد.
در پایان از زحمات تمامی همکاران علی الخصوص حجج اسالم والمسلمین ملکی، مدیر محترم حوزه 
علمیه اســـــتان، وردانی، مدیر محترم حوزه علمیه خواهران اســـــتان و نیز سرکار خانم بهرامی، معاون 

پژوهش حوزه علمیه خواهران استان تقدیر و تشکر می نمایم.

گزارشبرگزاریدومینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(گلستان

حجتاالسالموالمسلمینعباسعلیرضایی
مسئول دبیرخانه در استان گلستان
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که پژوهش از ضرورت های زندگی بشـــــری است و تمام پیشـــــرفت های معنوی، علمی و مادی  از آنجا 
کرده تا طالب  گرو تحقیق و پژوهش است، جشـــــنواره عالمه حلی)ره( این فرصت را ایجاد  انســـــان در 
بتوانند توانمندی های خود را در زمینه پژوهش و نگارش افزایش دهند و در فضایی ســـــالم و عادالنه 

به رقابت پردازند.
گیالن با هدف شناســـــایی، جذب و پرورش استعدادهای پژوهشی برای اولین بار جشنواره  در استان 
که بدلیل عدم مشـــــارکت  گردید. در این دوره از جشـــــنواره  عالمـــــه حلی)ره( به صورت اســـــتانی برگزار 
هیچکدام از طالب برادر اســـــتان، تنها با مشـــــارکت طالب خواهر از 8 مدرســـــه علمیه و مرکز تخصصی 
کتاب در سامانه فراخوان های پژوهشی  برگزار شـــــد، 191 اثر در قالب مقاله، تحقیق پایانی، پایان نامه و 
که از مجموع آثار ارائه شده، 74 اثر به مرحله  گردید  ثبت و توســـــط 5 استاد برجسته پژوهشـــــی ارزیابی 
که با حضور نماینده اعزامی دبیرخانه مرکزی جشنواره  ارزیابی تفصیلی راه یافتند و در جلســـــه داوری 
برگزار شد 6 اثر حائز رتبه دوم برگزیدگی، 12 اثر حائز رتبه سوم برگزیدگی و 10 اثر به عنوان شایسته تقدیر 

معرفی شدند.
اختتامیه جشـــــنواره روز 7 آبان ماه 1396 در سالن همایش مصالی رشت با حضور مدیران حوزه های 
علمیه خواهران وبرادران استان، نماینده دبیرخانه مرکزی جشنواره و برخی از مدیران ارشد استان و 
که در پایان مراسم از صاحبان  گردید  حدود 200 نفر از اساتید و طالب حوزه های علمیه خواهران برگزار 

این 28 اثر منتخب و همچنین معاونین پژوهش مدارس علمیه خواهران استان تقدیر بعمل آمد.
همچنین در راســـــتای تشـــــویق طالب به تحقیق و نگارش، 6 اثر برگزیده رتبـــــه دوم به همت معاونت 
کتاب منتشر و در این همایش رونمایی شد. پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان به صورت 

گزارشبرگزارینخســـــتینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(گیالن

خانمزهراجهانی سرکار
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گیالن
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جشنواره عالمه حلی)ره( یکی از پربارترین برنامه هایی است که در حیطه فعالیت های معاونت پژوهش 
اجرا می شود و هر ساله به اقبال طالب شرکت کننده در آن افزوده شده و تشکیل جشنواره های استانی 
گشته است. از این رو نخستین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( استان لرستان  باعث پربارتر شـــــدن آن نیز 
بـــــا همت و پیگیری های مکرر مدیران محترم حوزه علمیه برادران و خواهران اســـــتان حجج اســـــالم 
والمســـــلمین میناپور و موســـــوی )زید عزهم العالی( و همکاری بسیار خوب اعضای محترم دبیرخانه 
کتـــــاب، مقاله، پایان نامه  مرکـــــزی در تاریخ 96/8/1 شـــــروع به فعالیت نمـــــود. 421 اثر در قالب های 
کارگاه پژوهشـــــی با  و تحقیق پایانی به دبیرخانه رســـــید و جهت راهنمای و آموزش طالب، تعداد 25 
موضوع جشـــــنواره در مدارس استان تشکیل شـــــد. همچنین با هدف استانداردسازی ارزیابی آثار و 
کارگاه توجیهی ارزیابان جشـــــنواره استانی توســـــط دبیرخانه لرستان برگزار شد و  ایجاد وحدت رویه، 
نهایتـــــا در تاریـــــخ 96/9/7 آیین اختتامیـــــه آن در خرم آباد و با حضور آیـــــت اهلل میرعمادی، نماینده 
ولی فقیه در اســـــتان، مدیران حوزه های علمیه برادران و خواهران، حجت االســـــالم والمسلمین دکتر 
کشور، مسئولین، مدیران مدارس، طالب  گودرزی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی 
گرانقدر و همچنین حضرت برگزار و از 44 اثر منتخب )11 اثر برگزیده و 33 اثر شایســـــته تقدیر( تجلیل به 

عمل آمد.
در پایان سزاوار است تشکر شود از همه مدیران و همکاران استانی و ستادی که با تالش خستگی ناپذیر 
خود زمینه رشـــــد و تعالی طالب و حوزه های علمیـــــه را فراهم می آورند. امیـــــدوارم در ذیل توجهات 

خداوند متعال مستدام و موفق باشند.

گزارشبرگزارینخستنجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(لرستان

حجتاالسالموالمسلمینکامرانپنام
مسئول دبیرخانه در استان لرستان
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پژوهـــــش به عنوان »الزمه حیات علمی هـــــر طلبه« باید در میان طالب بیش از پیـــــش رواج یابد. برای این 
که از جمله  منظور، الحمدهلل معاونت پژوهش حوزه های علمیه برنامه ها و فعالیت های خوبی داشته است 
آنها برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره( است. این جشنواره به حول و قوه الهی، جل جالله، و با عنایت حضرت 
کیفی هر ساله آثار ارسالی  کمی و  کند. نشانه آن رشد  ولی عصر)عج( توانسته است طالب را به نوشتن تشویق 

به جشنواره است. 
در اســـــتان مازندران نیز، با عنایت خداوند باری تعالی، دومین جشنواره عالمه حلی)ره(، مهرماه سال 1395 
که  کرد . در ابتدا، بر اساس طرحی از طرف دبیر جشنواره، در شورای جشنواره تصویب شد  شروع به فعالیت 

جشنواره عالمه حلی در استان مازندران به صورت دو مرحله ای برگزار شود.
بر اســـــاس این طرح، ارزیابی اجمالی به مدارس علمیه ســـــپرده شـــــد. برای این منظـــــور، در هر یک از مدارس 
گردید و برای این رابطین، در دو دوره مجزا، شیوه ارزیابی  پنجاه گانه استان مازندران یک رابط جشنواره تعریف 

اجمالی بر اساس فرم تعریف شده و همچنین روند فعالیت جشنواره عالمه حلی استان مازندران تشریح شد.
کثر مدارس استان، در نشستی صمیمی با طالب این مدارس، ضرورت  دبیر اســـــتانی جشنواره، با حضور در ا
که به اذعان مسئولین استان، یکی از عوامل رشد  پژوهش و ساختار مقاله علمی را برای ایشان توضیح داد. 

کیفی آثار جشنواره دوم، حضور دبیر جشنواره در مدارس بوده است.
پس از پایان دی ماه و اتمام مهلت ارزیابی اجمالی مدارس برای ارزیابی اجمالی، 448 اثر به دبیرخانه استانی 

ارسال شد.
کمک 46 اســـــتاد و در طول مدت سه ماه ارزیابی تفصیلی انجام شد و در مجموع 58 اثر به مرحله داوری  با 
راه یافت. در جلسه شورای علمی جشنواره و با حضور نماینده محترم دبیرخانه مرکزی، آثار راه یافته به این 
مرحله، مجدد بازبینی شد و در نهایت، 6 اثر به عنوان برگزیده رتبه یک، 12 اثر به عنوان برگزیده رتبه دو و 22 
گردیدند و 18 اثر هم شایسته تقدیر شناخته شدند. این آمارها نشان  اثر به عنوان برگزیده رتبه ســـــه انتخاب 

کیفی آثار جشنواره دوم نسبت به اولین جشنواره را دارد. از رشد 
گرفت، رتبه بندی مدارس علمیه استان مازندران  که در جشـــــنواره اســـــتان مازندران انجام  فعالیت دیگری 
نسبت به فعالیت در جشـــــنواره عالمه حلی است. این رتبه بر اساس درصد مقاله نویسان مدرسه نسبت به 
کلی مدرسه، به عالوه معدل ارزیابی تفصیلی اول آثار مدرسه، به همراه امتیازات ویژه )برگزیده رتبه یک  آمار 
گرفته است.  20 امتیاز، برگزیده رتبه دو 15 امتیاز، برگزیده رتبه ســـــه 10 امتیاز و شایسته تقدیر 5 امتیاز( انجام 
بر این اساس، معاون پژوهش مرکز تخصصی نورالزهراء)س( ساری رتبه اول، معاون پژوهش مدرسه علمیه 

کردند. کسب  فیضیه بابل رتبه دوم و معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء)س( ساری رتبه سوم را 

گزارشبرگزاریدومینجشنوارهاستانی
عالمهحلی)ره(مازندران

گزارشبرگزارینخستینجشنواره
عالمهحلی)ره(استانمرکزی

حجتاالسالموالمسلمینمحمدصادقفاضل
مسئول دبیرخانه در استان مازندران
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نخستین جشنواره عالمه حلی)ره( استان مرکزی از مهر ماه 95 با احراز شرائط برگزاری استانی و تصویب 
کار نمود. شورای پژوهشی استان و موافقت شورای سیاستگذاری جشنواره و با انتصاب دبیر، آغاز به 

از ســـــال 94 با برگزاری 54 دروه مهارت های پژوهشی و روش مقاله نویسی، زمینه استعدادیابی طالب را 
کثری طالب را فراهم نمودیم. فراهم نموده و اقدام عملیاتی برای شرکت حدا

کار مشـــــکل است و خواستار این  هماهنگی با مدیران برای یک ســـــاعت برگزاری جلســـــه پژوهشی یک 
که هم تعلیم و تعلم است و هم عبادت است و هم تولید علم  که مدیران، برای پژوهش طالب  هســـــتیم 
کالمی و اخالقی و  که پژوهش راه برون رفت از مشکالت  اســـــت، همکاری بیشتری داشته باشند و بدانند 

آموزشی طالب و محصالن دینی است.
ترغیب و تشویق طالب از حیث مادی و معنوی برای دست به قلم شدن و شرکت در جشنواره پژوهشی 
کار دبیرخانه اســـــتانی بود و با حضور در جمع طالب در مدارس به تشویق و ترغیب چهره به چهره  اولین 
کرد و باعث شد موفقیت خوبی در جذب  کثری طالب اســـــتان را فراهم  پرداخته و این آغاز شـــــرکت حدا

آثار داشته باشیم.
کیفی با الزامی  کّمی در این دوره می باشـــــد و از نظر  گواه افزایش  شـــــرکت 409 اثر از طالب خواهر و برادر، 
کیفی ســـــازی آثار را طی  کردن، طرح تحقیق برای اثر و مســـــأله محور نمودن عناوین پژوهشـــــی، مســـــیر 

می کنیم.
برگزاری جلســـــات شورای پژوهشی حوزه علمیه استان مرکزی با همکاری مدیران حوزه های خواهران و 
برادران و معاونین پژوهـــــش از مرحله تصویب و انتخاب دبیر و تعیین اعتبار ارزیابی ها تا اختتامیه ادامه 

یافت.
کل ادارات استان و نماینده  اختتامیه نخســـــتین جشنواره عالمه حلی اســـــتان مرکزی با حضور مدیران 
ولی فقیه و مدیران مرکز مدیریـــــت حوزه خواهران و برادران و تمامی مدیران مدارس و معاونین پژوهش 
که بازتاب خبری مهمی داشت و  ک برگزار شد  و اســـــاتید ارزیاب و 400 طلبه خواهر و برادر در تاالر آیینه ارا

کنیم. توانستیم پژوهش حوزه را به خبر اول استان تبدیل 
برگزاری باشـــــکوه مراسم اختتامیه، تحســـــین حضرت آیت اهلل دری نجف آبادی را در پی داشت و در این 
مراســـــم به رسم یادبود از 16 اســـــتاد محترم ارزیاب و همچنین 31 اثر برگزیده و شایسته تقدیر، با اهدای 

جوایز نقدی و لوح سپاس تقدیر شد.

گزارشبرگزارینخستینجشنواره
عالمهحلی)ره(استانمرکزی

حجتاالسالموالمسلمینمحمودمرادی
مسئول دبیرخانه در استان مرکزی
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کتابت و نگارش علمی بر هیچ انســـــان صاحب اندیشه ای پوشیده نیست  ارزش علم و علم اندوزی به ویژه 
کتاب و برنامه خویش برای بندگانش  کـــــه خداوند علیم حکیم در آخرین  و در عظمت نگارش همان بس 
به قلم و نوشـــــته هایش قســـــم یاد می کند. و قطعا زمیه سازی برای توســـــعه و ترویج این مهم هم عظمتی 
گر ترویج نگارش علمی در بین طالب جوان و مبلغان دین بوده باشد  وصف ناپذیر خواهد داشت به ویژه ا
که نصیب حقیر و ســـــایر عوامل علمی و اجرایی جشـــــنواره عالمه حلی در  که خود توفیقی مضاعف اســـــت 
کســـــب این توفیق را به همه همکارانم در این جشنواره  گردید؛ لذا حقیر هم به نوبه خود  کشـــــور  سراســـــر 
تبریک عرض می کنم و برای همه ایشـــــان از خداوند منان توفیق روز افزون مســـــئلت دارم. با توفیق الهی 
کرد. در این  استان همدان در شهریور ماه 1396 آیین اختتام چهارمین دوره جشنواره استانی خود را برگزار 
کردند  دوره از جشنواره، طالب خواهر و برادر استان همدان بالغ بر 474اثر پژوهشی به این دبیرخانه ارسال 
که بعـــــد از طی مراحل ارزیابی تعداد 17 اثر حائز  تعداد 294 اثر از خواهران و 180 اثر از برادران دریافت شـــــد 
مقام برگزیدگی و شایسته تقدیر شدند. آنچه ما در فرایند چهار دوره جشنواره همدان شاهد بودیم افزایش 
که از مقایسه سطح علمی، ادبیات و ساختار آثار به ویژه مقاالت در  توان نگارش علمی طالب اســـــتان بود 
ادوار مختلف جشـــــنواره پدیدار می گردد. البته این ویژگی منحصر در استانی خاص نیست بلکه اثر طبیعی 
کیفی به  کشور است. این تغییر و افزایش  اجرای درســـــت فرایند جشنواره عالمه حلی در حوزه های علمیه 
ویژه در ســـــاختار و ادبیاِت آثاِر طالب جوان مهمترین نشـــــانه اجتناب ناپذیر بودِن برگزاری این جشنواره و 
جشـــــنواره های مشابه در حوزه علمیه اســـــت و نیاز به این فعالیت امروزه بیش از هر زمان دیگری مشهود 
است. با توجه به ظرفیت علمی باالی حوزه های علمیه با آموزش و ترویج نگارش و همچنین برنامه ریزی 
و تشـــــویق طالب جوان به نگارش می توان منتظر تحولی شگرف در تولید علم در سطح حوزه های علمیه 
کز علمی و آموزشی است و البته از ضروریاِت  که در این عصر ضامن پویایی و بالندگی مرا باشیم. تولید علمی 

غیِر قابِل چشم پوشی در تمدن سازی به شمار می رود.
در پایان از مدیران محترم حوزه های علمیه برادران و خواهران اســـــتان و ســـــایر همکاران در این دو مرکز و 
کردند،  که حقیر را در برگزاری موفق چهار دوره جشـــــنواره استان همدان یاری  همکاران دبیرخانه مرکزی 

کمال تشکر و قدردانی داشته و از خداوند برایشان اجر فراوان مسئلت دارم.

گـــــزارشبرگزاریچهارمینجشـــــنوارهاســـــتانی
عالمهحلی)ره(همدان

حجتاالسالموالمسلمینسعیدکاظمی
مسئول دبیرخانه در استان همدان
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