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»کشف مجهول« همواره عامل انگیزه بخش انسان در مسیر حرکت 
به جلو بوده اســت. برای رسیدن به این هدف امیدبخش، راهی جز 
تحقیق و پژوهش وجود ندارد. از همین رو تحقیق و پژوهش با هدف 
نیل به معارف بلند الهی و یافتن پاســخ ســؤاات متعدد بشری در 
مســیر کمال از جایگاه بس واایی در آموزه های دینی ما برخوردار 
اســت تا جائی که طبق زیبا کام نبوی)ص( بهشت از آن صاحبان 

دفاتر و قلم هاست.
از جمله اقدامات پســندیده حوزه های مبارکه علمیه، فراهم آوردن 
زمینه رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای پژوهشــی طاب جوان 
حوزه هاست. اینک که به فضل خدای مّنان هفتمین دوره جشنواره 
عامــه حلی)ره( با دریافت قریب به 12 هزار اثر پژوهشــی طاب 
جوان و با رشــد نزدیک به 50 درصدی آثار نسبت به سال قبل، رو 
به پایان است، مراتب سپاسگذاری خود را به همه مسئولین محترم 
حوزه های علمیه، اعضای محترم شــوراهای سیاستگذاری و علمی 
و گروه هــای محترم ارزیابی و ارزیابان محترم جشــنواره، خصوصاً 

خالقان آثار پژوهشی شرکت کننده، تقدیم می دارم.
امیدوارم با حمایت های مادی و معنوی مسئولین محترم حوزه های 
علمیه از دبیرخانه و برگزیدگان جشنواره شاهد تأثیرگذاری بیشتر 
جشنواره عامه حلی)ره( در ترویج فرهنگ پژوهش و نهادینه شدن 

آن در حوزه های علمیه باشیم.
یقیناً ازمه رسیدن به تولید علم و توسعه کرسی های آزاداندیشی و 
نظریه پــردازی که از دغدغه های مقام معظم رهبری و مراجع عظام 
تقلید نیز می باشد، پژوهش محور شدن آموزش از یک سو و حمایت 
همه جانبه تمامی اجزاء حوزه از اقدامات آموزشی تشویقی در عرصه 

پژوهش همچون جشنواره عامه حلی)ره( می باشد.

جواد اسماعیل نیا
دبیر جشنواره
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تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی از مهم ترین رســالت های جشنواره عامه حلی)ره( می باشد. 
در همین راســتا دبیرخانه جشنواره نظرات رئیس و نایب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره را در این 

زمینه دریافت و به شیوه اقتراح تنظیم نموده است. آنچه در پی می آید چکیده ای از این اقتراح است:
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 بــه نظر شــما به عنــوان رئیس و 
سیاســتگذاری،  شــورای  نایب رئیس 
جشنواره عامه حلی)ره( تاکنون تا چه 

حد به اهداف خویش دست یافته است؟

عماد: جشنواره عامه حلی)ره( به منظور تأمین 
و تحقق چند هدف کان تأســیس و راه اندازی 
شده اســت که در آئین نامه جشــنواره بدانها 
اشاره شده اســت. در آن راستا توفیقات نسبی 

شایان توجهی بدست آمده است.
نشاط علمی در خور توجه و رشد روحیه تحقیق 
و پرسشگری در میان طاب و تقویت فرهنگ 

پژوهش و فزونی یافتن سطح مشارکت و 
نیز افزایش ســطح رقابت علمی 

تحقیقــی میان طــاب را به 
وضوح می تــوان در میزان در 
در  رشد شرکت کنندگان  حال 

جشنواره مشاهده کرد.
در دوره اخیــر حــدود دوازده 
هزار اثر از طاب جوان برادر و 
خواهر زیر 31 سال حوزه های 
علمیه بــه دبیرخانه مرکزی و 
واصل  اســتانی  دبیرخانه های 
شده است و این نشان از حرکت 

موفق در راســتای فرهنگ شدگی 
فعالیت های پژوهشی است.

از ســوی دیگر کیفیت در حال رشد آثار واقعاً 
چشمگیر و امید آفرین است. این رقابت علمی 
چهر ه های فعال عرصه تحقیق و تعلیم حوزه را 
نیز نمایــان و معرفی می نماید. از منظر دیگر، 
تأمــل در نوع موضوعات آثار نشــان می دهد 
تا حد قابل توجهی آثار تولید شــده با نیازها 

انطباق پیدا می کنند.

حصاری: آمار رو به رشــد شــرکت کنندگان، 
افزایش کیفی آثار برگزیده، درخواســت رو به 
تزاید برای برگزاری جشــنواره های استانی که 
خبر از اشــتیاق طاب شهرســتانی می دهد، 
همگی گواه بر موفقیت جشنواره است. پس اگر 
هدف جشــنواره رونق فرهنگ پژوهش در بین 
طاب جوان زیر 31 ســال است، باید گفت این 
هدف محقق شــده و استمرار آن سبب نهادینه 

شدن آن خواهد شد.

  بــا توجه بــه مشــارکت نزدیک به 
دوازده هزار اثر، تحلیل شما از وضعیت 
کمی و کیفی آثار در جشنواره هفتم 

چیست؟

به  نزدیــک  شــرکت  عماد: 
جشــنواره  علمی  اثر   12000
نشــان از رشد کمی قابل قبول 
و حتــی بیش از حــد انتظار 
اســت؛ البته حدس مسئوان 
جشنواره این است که این رشد 
در ســال های آتی نیز استمرار 

خواهد داشت.
مهم تر این است که رشد کمی 
آثار مانع رشد کیفی فزاینده آن ها 
نشده اســت؛ بلکه آثار واصله به دوره اخیر 
به لحاظ کیفی، انتخاب موضوع، روشــمندی و 
کیفیت دســت یابی به نتیجه بــا آثار دوره های 
نخست فاصله عمیقی داشته و به مراتب قوی تر 

است.

حصاری: وضعیت جشــنواره هفتم در نگاه به 
عقب بســیار موفق و امیدوارکننده است. رشد 

:ﾏｴ┇ダ
 ﾔ┗ﾍｳ ┌ﾓ┐ﾏ ┍ｷ ┍┃ヰｳ┐ ﾓｴﾁｧ 
 ｵｴﾎｾ┊ｳ ،┕ブ┗b ゴｴﾊ│ ┍ｷ

 ┐ └ﾐ┋┇ﾝ┐ﾓ ،ゼ┑ケ┑┆
 ┍ｷ ┕ｷｴ┖ ｼﾙﾏ ｼ┗ブ┗b
 └ｴ┎ ┌ﾓ┐ﾏ ﾓｴﾁｧ ｴｷ ┍ﾆ┗ｾ┊
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37 درصدی نسبت به جشنواره ششم نشان از 
حرکــت رو به جلــو دارد، لکن در نگاه به 

اهــداف بلند پیــش رو، نباید به 
این مقدار رشد قناعت کرده و 
اساسی  برنامه ریزی های  حتما 
همراه بــا اراده و عزم همگانی 
در حوزه ها ازم اســت تا موج 
گسترده ای از تولید آثار علمی 
در دو حیطه تولید علم دینی و 
تأمین نیازهای علمیـ  معرفتی 

جامعه رخ دهد.

  در رابطــه با افزایش 
ســطح کیفــی پژوهش های 

طــاب، چه اقداماتــی در حوزه های 
علمیه در حال جریان است؟

عماد: افزایش کیفی آثــار متوقف بر تحول در 
چند مؤلفه است:

نخست، تعیین موضوع استاندارد برای پژوهش. 

در این زمینه آثار راه یافته به دوره ارزیابی نوعاً به 
لحاظ موضوع با توجه به سطح تحصیلی طاب از 
کیفیت خوبی برخوردار بوده است. شاخص دوم، 
روشــمندی انجام تحقیق است. شاخص سوم، 
برخورداری تحقیق از ســاختار مناســب است. 
شاخص دیگر، بهره گیری از منابع معتبر، اصیل 
و روزآمد اســت. شاخص بعدی، اتقان محتوائی 
و دقت در تحصیل اســت و همچنین قدرت و 
دقت در رسیدن به نتیجه پژوهش و نیز میزان 
پاســخ گوئی به نیازها و هم سوئی با پرسش های 

جاری در جامعه از شمار شاخص ها است.
برای تحقق این شاخص ها، نیازسنجی پژوهش، 
برگزاری کارگاه ها و دوره های روش تحقیق برای 
طاب اســاتید، وجود چرخه منظم ارزیابی آثار 
و تدوین شیوه های انجام هر نوع کار پژوهشی، 
از اقدامات جاری بخش پژوهش مراکز مدیریت 

حوزه های علمیه است.

حصاری: ایجاد زیرســاخت های 
فرهنگی، سخت و نرم افزاری و 
رونق هر چه بیشتر مهارت های 
پژوهشــی ازمه افزایش سطح 
کیفی پژوهش های طاب است 
و در هر ســه بخــش اقدامات 
برادران  متعددی هم در حوزه 
و هــم در حــوزه خواهران در 

جریان است.
شکل گیری و رونق کرسی های 
کرســی های  و  آزاداندیشــی 
نقــد و مناظــره و نظریه پردازی، 
انجام تحقیــق پایانی برای طاب ســطح 
2 به عنوان یک تکلیف درســی، توسعه فضای 
مجازی و کتابخانه هــای دیجیتال در مدارس، 
برگزاری کارگاه های مهارت آموزی پژوهشــی با 
سرفصل های متنوع و بسیاری اقدامات دیگر از 

این دست، بخشی از این تکاپو می باشد.

:└ﾓｴヱﾉ
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 به نظر شــما چگونــه می توان بین 
آموزش و پژوهش در حوزه های علمیه 

پیوند مناسب ایجاد کرد؟

عماد: در گام نخســت باید دو 
اصل مهم مورد اتفاق نظر باشد: 
اول آنکه آموزش موفق و دقیق 
پیش نیاز اجتناب ناپذیر پژوهش 
قابل قبول است. دوم آنکه نظام 
آموزش متوقف بــر فرآیند رو 
به رشــد تولید دانش اســت و 
پژوهش، فرآینــد تولید دانش 

است.
ســتد  و  داد  ایــن  پذیــرش 

طرفینی نقطه اولیه و ســنگ بنای 
اساسی شــکل گیری آموزش پژوهش محور 

و پژوهش دانش بنیاد اســت. اگر این مهم اتفاق 
بیفتد با اقداماتی که در حال انجام است شاهد 

موفقیت هائی خواهیم بود.
البته هم اکنون فیمابین معاونت های آموزش و 
پژوهش حوزه های علمیــه هماهنگی های در 
خور توجهی شــکل گرفتــه و یا در حال 
شکل گیری است که نتایج آن را 

به زودی شاهد خواهیم بود.

حصــاری: شــیوه مرســوم 
هیچ وجــه  بــه  آموزشــی 
پژوهشی  تکاپوی  تأمین کننده 
و هم راســتا با اهداف پژوهشی 
همواره  که  علمیــه  حوزه های 
بر اســاس تحقیق و تتبع علوم 

دینی استوار بوده، نمی باشد.
به نظر بنده ضمن بازگشت به 
روش اصیل حوزه در جریان علمی 
بین اســتادان و طاب، که عمدتاً بر تعمق، 
تأمل، تفکر و مباحثه اســتوار بود، ازم اســت 
از روش هــای موفق دیگر نیز بهــره گرفت. در 

:ﾏｴ┇ダ
 ﾕｳ ｼ┖ｴ┇ﾉ ┍┆ｴ┊ ┉┗ｱｧ 

 └ｴ┎ﾏｳﾐヂｾﾙｳ ┐ ┈ｴgｸﾎ┊
 ﾓ┑┆ｳ ﾖbﾔ┆ ギﾙ┑ｽ ﾔｽﾔｷ

 ┍ｷ ┐ ┍┗┏ｽ ┈ｴgｸﾎ┊
 ﾖbﾔ┆ ｦｴ┋┆ｳ ｼｲ┗┎ ｶ┖┑ヱｽ

 ┕┊ｴｸ┗ｾﾞT ┐ ｼﾙｳ ┌ﾐ┗ﾙﾓ
 ┉┖ｳ ━ヱピ ┉┖ﾔｾ┇┏┆ ┕┇┃ダ

.ｼﾙｳ ｴ┎ ｼ┖ｴ┇ﾉ
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:└ﾓｴヱﾉ
 └ｴ┎ ﾛ┐ﾓ ┍ｷ ┕ﾞﾎｷ ゼ┑┋ｽ
 ┅┏┆ ┄ｴf a┖ ┕ﾝﾕ┑┆ｧ
 ﾐ┊┑┗T ﾔ┗ﾚ┆ ﾓﾏ ┕ﾙｴﾙｳ ┐
 ﾜ┎┐_T ┐ ﾛﾕ┑┆ｧ ┈ﾏｳﾏ

 ┐ └ﾏｴ┗┋ｷ ─┑ﾊｽ ┕│┐ .ｼﾙｳ
 ،┍ゲｷｳﾓ ┉┖ｳ ﾓﾏ ┕ﾙｴﾙｳ ﾇﾔグ
 ┄ｴズ┊ ┈ﾏﾔb ﾓ┑ﾊ┆ ﾜ┎┐_T
 ┈ﾐﾝ ┉┖ﾖg┖ｴﾅ ┐ ┕ﾝﾕ┑┆ｧ
 ┕ﾝﾕ┑┆ｧ ┄ｴズ┊ └ｴﾅ ┍ｷ ┈ｧ

.ｼﾙｳ ﾓ┑ﾊ┆ ﾜ┊ｳﾏ

بســیاری از نظامات آموزشی، فراگیران در ارائه 
مباحث علمی با اســتادان مشارکت فعال دارند 
و مســئولیت ارائه بخشی از سرفصل ها بر عهده 
فراگیران گذاشته می شود. طبعا این کار سبب 
می شود که فراگیر، منابع بحث را خوب ببیند، 
مطالعــه و چینش کند تا ارائه موفقی داشــته 
باشد. همچنین انجام تکالیف علمی ـ پژوهشی 

از مباحث پیرامونی درس از روش های دیگر 
محسوب می شود.

بــه هر حــال تنوع بخشــی به 
گام  یک  آموزشــی  روش های 
مهم و اساســی در مسیر پیوند 
پژوهــش  و  آمــوزش  دادن 
اســت. ولی تحــول بنیادی و 
طرح اساســی در ایــن رابطه، 
نظام  کــردن  پژوهش محــور 
آموزشی و جایگزین شدن آن به 
جای نظام آموزشی دانش محور 
اســت. در نظــام دانش محور 
تمامی تکاپــوی اصلی آموزش 
بــر انتقال اطاعــات علمی به 

فراگیران اســت در حالیکه نظام 
پژوهش محور بر جســتجوگری فراگیر در 

منابع علمی استوار است.

 چه راهکارهایی برای حمایت بیشتر 
از نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی 

پیشنهاد می کنید؟

عماد: راهکارهای حمایت از استعدادهای برتر 
و نخبــگان حوزه در مرکز امــور نخبگان حوزه 
بررســی شــده اســت. در این زمینه آئین نامه 
حمایت از نخبگان و اســتعدادهای برتر توسط 
مرکز امور نخبگان تهیه و به تصویب هیئت امناء 

مرکز رسیده است و پشتیبانی علمی مهمترین 
فصل این حمایت ها اســت. فهرستی مشخص 
از فعالیت های پشــتیبانی علمی در کمیسیون 
دائمی هیئت امنای مرکز تصویب شده و برنامه 
اقدام ذیل آن در دســت تهیه است. ان شاءاه 
بــا تصویب برنامه و تأمین منابــع، زمینه اقدام 

عملیاتی در این عرصه فراهم خواهد شد.

حصاری: اولین و مهمترین اقدام به نظر 
بنده تدوین »نظام نامه مدیریت 
نخبــگان« و اســتقرار آن در 
باید  مجامع حــوزوی اســت. 
توجه داشته باشیم که رفتار و 
تعامل با نخبگان و فرهیختگان 
از اصول و مبانی خاصی پیروی 
می کند و بــا رفتارهای اداری 
ـ اجرایــی متفاوت اســت. در 
همه مراکز علمی جهان، نظام 
اداری از نظام علمی مستقل و 
با چهره های علمی  و  جداست 
و اندیشــمند به مانند کارمند 
اجرایی رفتار نمی شود. مهمترین 
مطالبه نخبگان، رفتار متناسب با شئون و 

شخصیت آنان است و نه صرفا حمایت مادی.
اگر نظام نامه مدیریت نخبگان تدوین و به اجرا 
گذاشــته شــود، تمامی امور مرتبط با آنان و از 
جمله نوع و میزان حمایت ها معلوم و مشخص 

خواهد شد.
»به کمال رســاندن قابلیت هــا و ظرفیت ها« 
و »بهره گیــری از توانایی نخبــگان در چرخه 
مدیریت علمی حوزه هــا« دو راهبرد اصلی در 
حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر می باشد 
و به نظر بنده تمامی برنامه ها باید در راســتای 

این دو راهبرد تعریف شوند.
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 یک پژوهش استاندارد چه ویژگی هایی 
دارد و آیــا این اســتانداردها تاکنون در 

پژوهش های طاب مراعات شده است؟ 
معنای تحقیق این اســت: تاش برای رسیدن 
بــه حقایق موضوعات؛ با َجهــد و ُجهد و تاش 
و اجتهاد. اینکه فرد زحمت بکشد تا به حقیقت 
برسد. برای اینکه محقق بتواند به حقیقت برسد 
به قول منطقی ها شــرایطی موجــود و موانعی 
باید مفقود باشــد. یعنی زمینه برای رسیدن به 
حقایق وجود داشــته باشد که از آن به ویژگی ها 
تعبیــر می کنیــم. برخــی از ویژگی های یک 
تحقیق اســتاندارد به خود محقق، یک سری به 
خود تحقیق و یک ســری بــه فضایی که در آن 
تحقیق انجام می شــود ـ مثل حوزه علمیه قم ـ 

بر می گردد.
محقق اگر بخواهد یک تحقیق استانداردی انجام 

دهد یک ســری مقتضیات بــرای او باید فراهم 
باشد. مثا خود محقق واقعا باید دنبال حقیقت 
باشــد نه اینکه دنبــال فکر خود باشــد. دنبال 
این نباشــد که برای همــان چیزی که خودش 
قبول دارد مستندســازی کند؛ بلکه دنبال این 
باشــد که به حقیقت برسد هرچند ممکن است 
حقیقــت، مخالف آن چیزی اســت که خودش 
فکر می کند. و ازمه این کار، آزاداندیشی محقق 
اســت. یعنی آزادانه و بدون هیچ تعلق، منفعت، 
منّیت، نفسانیت، شــرایط بیرونی و هیچ اجبار 
و شــرایط خاصــی واقعا دنبال حقیقت باشــد. 
در قرآن آمده اســت: »کسانی که حرف حق را 
می شنوند و آن چیزی که بهتر و احسن است را 
انتخاب می کنند.« یعنی دنبال حقیقت هستند 
نه اینکه حقیقت چیزی باشــد که منافع و جبر 
اجتماعی به آنها تحمیل کند. بســیاری از کتب 

⊇ｪｸ■･Y■､اｱ ⊇ｦﾀXｿا⊇;EH⊇》ب ⊇ｲگｱ⊇;yگ⊇RN
》ｸｫSD》ｰｨ⊇ｪYIｨ

●∩R◎ی･H⊇ｮｨﾀp⊇∩Rاｲｬ]D⊇ی■･p⊇ایRｲ¥⊇ｲep

 Bراä ╃9╋اس ゑ9اあ
 < くــــــA<Çــــ] あـــــاの┷
ゑ┷ BـاAاس╉ــا》ـدارد
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تاریخ اهل ســنت در نتیجه فشار شاهان نوشته 
شده است و نویسنده هر حرفی را ننوشته و هر 
حقیقتی را منتقل نکرده است. محقق ماحظه 
می کرد که چه چیزی برای وی دردســر درست 
نمی کند آن را می نوشت، این آزاداندیشی نیست 
و محقق حقیقــت را نمی گوید. یــا افرادی که 
در رســانه ها کار می کنند محققانه نمی نویسند؛ 

شــخص ماحظه می کند که اگر این حرف 
را بزنــد پس لــرزه دارد، حقوقش 

منافع اش  و  می شــود  قطــع 
در خطر اســت، یعنی حرف 
خــوب و واقعیت را نمی زند و 
نظر  مد  مصلحت سنجی هایی 
وی است که در تحقیق جای 

ندارد.
این  دومین شــرط تحقیــق 
اســت که خــود آن تحقیق 
اســتانداردهایی می خواهــد. 
اینکه محقق، محققانه  از  بعد 
تحقیــق می کند خود تحقیق 
او هــم یکســری اســتاندارد 

می خواهد.
تحقیقات  یک ســری  جامعــه  در 

داریم که بازاری اند یعنی محقق و ناشر نگاه 
می کند که فان موضوع بازار دارد یا نه؟ اگر بازار 
داشــت تحقیق می کنند، اگر بازار نداشت آن را 
رها می کنند، و لو کار ضروری، محققانه و مورد 
نیاز باشــد. این کار محققانه نیست چون وقتی 
که وضعیت بازار ماحظه شــد محقق به سمت 
مصلحت های اقتصادی و بــازاری می رود و این 

آفتی جدی است که در تحقیقات وجود دارد.
یک سری چیزهایی مثل مسائل نفسانی، مسأله 
هوی وهوس هــا هم وجود دارد، مثل انجام دادن 
تحقیق برای مشــهور شــدن، یا وزیر و نماینده 
شــدن. یعنی خود تحقیق اصالت ندارد پست و 
هوی وهوس برای من اصالت دارد و برای مطرح 

شدن خودم است. این آفت جدی دیگری است 
که نشان می دهد این تحقیق استاندارد نیست. 

بعضی از تحقیق ها هســتند که تحت فشارهای 
خاصی نوشــته می شــود؛ مثا من محقق برای 
اینکه اقتضای شــغلی من این اســت که کاری 
بــه زور به مــن می دهند که عاقه و شــرایط 
فکری و روحــی آن را ندارم و این موضوع برای 
من تحمیل می شــود و من به خاطر اینکه 
شــغلم را از دســت ندهم به این 
کار تن می دهم از این تحقیق 
نمی آید  بیرون  اســتانداردی 
چون تمایات محققانه همراه 
با این موضوع نیست و به این 
دلیل این تحقیق معلوم نیست 

چه از آب در می آید.
نکته بعدی خود محیط است 
استانداردهای تحقیق  از  یکی 
و ویژگی های مهم تحقیق این 
است که تحقیق در چه شرایط 
و محیــط و فضایــی انجــام 
می شود؟ محیطی آزاداندیشانه 
با امکانات علمی، کتابخانه های 
فراهم  و شرایط مســاعدی  مجهز 
است و مانعی نیســت؛ نه فشار بیرونی و نه 
ترسی وجود دارد که اگر به نتیجه ای برسم برایم 
مشکلی ایجاد می شود، حقوقم قطع می شود، از 
کار اخراج می شوم یا از نظر سیاسی تحت فشار 
قرار خواهم گرفت، اینها نیست و فضا آماده است. 
در این فضا یک تحقیق خوب تولید می شود. نوعاً 
تحقیقاتی که در فضای بسته انجام شده اند بسیار 
نادرند و بسیار کم در تاریخ اتفاق افتاده که مثل 
شهید اول و شهید ثانی در زندان دو متن لمعه 
و شرح لمعه را تحت فشار بنویسند. معموا این 
گونه اســت که تحقیق در فضــای خوب انجام 
می شود. شــما اگر امکانات و کتابخانه خوب و 
دسترسی به منابع داشته باشی کار خوب از آب 

 └ｴヴピ ｴ┆ ┍ｽｴﾎｸﾝ┑ﾍ
 ┌ﾕ┑ﾉ ﾓﾏ └ｳ ┍┊ｴボボﾊ┆
 ┅┎ ｻｴ┊ｴc┆ｳ ┐ ┅┖ﾓｳﾏ

 ┐ ﾏﾓｳﾏ ﾏ┑ﾅ┐ ﾜ┗ｷｴ┇b
 ｴ┎ ┍┊ｴﾎｷｴｾb ┉┖ﾔｾfﾓﾖｷ
 ┍ピｴケｳ ┍ｷ .ﾐ┋ｾﾚ┎ ┅ペ ﾓﾏ

 ﾖbﾔ┆ ┉┖ﾔｾfﾓﾖｷ ┍c┋┖ｳ
 ﾖbﾔ┆ ┕┋ヂ┖ ┕│ｴｾ┗ﾆ┖ﾏ

 ┄┑┃ダ └ﾔｽ┑┗U┆ｴb ｻｴボ┗ボﾊｽ
 ┕┆┟ﾙｳ ｻｴダ┟グｳ ┕┆┟ﾙｳ

 ﾓｴ┗ｾﾍｳ ﾓﾏ ｴ┎ﾓｳﾖピｳ ┄ﾔ┊ ﾓﾏ ｳﾓ
.ﾏﾓｳﾒf ┕┆ ┈ｴボボﾊ┆
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در می آید تا اینکه در منطقه دور افتاده باشی و 
امکانات نباشد.

خوشبختانه ما فضای محققانه ای در حوزه داریم 
و امکانات هم کم وبیــش وجود دارد. بزرگترین 
کتابخانه هــا در قم هســتند، کتابخانه آیت اه 
مرعشــی، کتابخانه فیضیــه، کتابخانه آیت اه 
بروجردی و کتابخانه هــای تخصصی که وجود 
دارد. بــه اضافه اینکه بزرگترین مرکز دیجیتالی 
یعنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی 
اطاعات اســامی را در نرم افزارهــا در اختیار 

محققان می گذارد.
امروزه همه کتاب های دست اول ما و منابع 

فقهی، روایی، رجالی، درایه و همه 
منابع تبدیــل به نرم افزارهایی 
شــده که در دســترس همه 
اســت. پس کار خیلی راحت 
شده فضا و امکانات و شرایط 
در قــم فراهم اســت. معموا 
اینکه  دغدغه  دیگــر  طلبه ها 
فــان موضــوع را کار کنــم 
فضا سنگین اســت، پس لرزه 
باشــم،  باید  پاســخگو  دارد، 
اینها نیســت و در قم این فضا 
وجــود ندارد. از طــرف دیگر 
اقتضائات و نیازها فراوان است. 
نظام اسامی است و مسائل و 

موضوعاتی داریم که نظام و دنیای امروز و 
رسالت طلبگی ـ که قلمرو آن تمام دنیاست 
ـ از ما می خواهد که کار تحقیقی انجام دهیم.

در حوزه کم وبیش فضای آزاداندیشی داریم. البته 
یک سری ماحظات معموا وجود دارد که افراد 
خودسانســوری می کنند و بعضی از ماحظات 
مصلحت ســنجی ها  وقت ها  بعضی  نابجاســت. 
عقایی اســت و نمی شود بی گدار به آب زد، اما 
بعضی وقت ها بیش از حد مصلحت سنجی هایی 
کرده و حقیقــت را فدای مصلحت می کنیم. اما 

کم و بیش در مقایسه با بعضی جاها شرایط برای 
ما طلبه ها فراهم است؛ هم شرایط محیطی، هم 
شرایط شــخصی، تحقیقی و موضوعی و از این 
جهت زمینه های خوب و مســاعدی در اختیار 

داریم که می توانیم کار کنیم.

 تحقیق و پژوهش را از چه زمانی باید 
آغاز کرد؟ آیا تحقیــق و پژوهش بدون 
اندوخته علمی مناســب بــه ثمر خواهد 

نشست؟ 
همانطوری که گفتم تحقیــق به معنای دنبال 
حقیقــت رفتن و تاش برای دســتیابی به 
مفاهیمی  و  حقایق، موضوعــات 
است که فرد روی آن تحقیق 
می کنــد و ایــن متوقــف بر 
شــرایط خاصی نیست. در هر 
مرحله ای از مقدمات تا سطوح 
عالی حوزه همه جا می شــود 
تحقیق کرد. اما تحقیق دو نوع 
تحقیق می کنیم  گاهی  است: 
جدید  یافته هــای  دنبــال  و 
هستیم و می خواهیم صرفاً یاد 
بگیریــم. چون همه تحقیقات 
نیســت گاهی  برای مخاطب 
تحقیــق برای خود شــخص 
اســت. فرد می خواهد خودش 
به حقیقت و ُکنه مطلب برســد. بنابراین 
در هیچ مرحله ای تحقیق تعطیل پذیر نیست. 
اما بخشــی از تحقیق برای این است تا مشکلی 
از مشکات بیرونی را حل کنیم. مشکات نظام 
اسامی، مشکل مخاطبین مثل مشکات فکری 
و سؤاات و شبهاتی که می خواهیم پاسخ دهیم. 
یا موضوعاتی اســت که توسعه ای است و دنیای 
موجود شدیدا تشنه معارف اهل بیت)ع( است و 

کار توسعه ای می خواهیم انجام دهیم.
گاهی سؤالی مطرح نیست و ما می خواهیم در این 

 └ﾔﾙ a┖ ┍ヂ┆ｴﾅ ﾓﾏ
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دنیا برای گســترش معارف اهل بیت)ع( کارهای 
جدیدی انجام دهیــم و این هم نیاز به پژوهش 
دارد. اینجاها یک نصاب می خواهد. بااخره کسی 
کــه خودش به حقایق نرســیده نمی تواند برای 
دیگران مطالب را تبییــن کند و خود افراد باید 
فهم و معلوماتی داشته باشند، از این جهت است 
که می گوییم تحقیق نیاز به تخصص دارد. یعنی 
اندوخته محققان تخصصشان است و باید به یک 
مرحلــه ای از آموزش و فهــم مقدماتی پژوهش 

برسند تا بتوانند دست به پژوهش بزنند.
در جشــنواره عامه حلی)ره( محققان در سطح 
جوان و از 31 ســال به پایین هستند و ما هم از 
اینها در همین حد انتظار داریم. انتظار نداریم که 
جواهر الکام یا مکاسب شیخ انصاری بنویسند، 
یا نظریه پردازی کنند. البته منعی نیست نابغه ای 
پیدا شود، نبوغ خاصی به خرج دهد و نظریه ای 

تولید کند، این استثناست. 
دیروز که متون ارائه شده به جشنواره را بررسی 
می کردیم می دیدیم کارهای بسیار خوبی انجام 
شده است. گاهی شک می کردیم که متن متعلق 
به این شخص است یا نه؟ ولی در مجموع در حد 
جشنواره عامه حلی)ره( کارهایی که انجام شده، 

خوب اســت، ولی در مورد کارهایی مثل نوشتن 
متن درســی حوزه باید کسی این کار را کند که 

نویسنده بوده و سال ها تدریس داشته باشد.
پس اندوخته تخصصــی و تجربه های مطالعاتی 
تحقیقاتی و پژوهشــی برای محققــان و برای 
کســانی که برای دیگران و رفع نیاز و پاسخ به 
شبهات کار می کنند، حتما ازم است. ولی کسی 
که برای خود کار می کند در سطح خود می تواند 
تحقیــق کند و مصرف این تحقیق برای خودش 

است نه دیگران. 

  نقش جشنواره عامه حلی)ره( را در 
ارتقــای فرهنگ پژوهش در بین طاب را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
فلسفه جشــنواره همین است جشنواره همیشه 
روی پایانه هاســت. در همایش و کنگره از ابتدا 
ســفارش تحقیق می دهند که روی این موضوع 
بنویسید اما جشنواره همیشه پایانه ها را می بیند. 
کارهایی که قبا انجام داده شده و با هر هدفی بوده 
را داوری و ارزیابی کرده و از بین آنها اثر برگزیده 
را انتخاب می کنند. پس هدف در جشــنواره ها 
همواره تشــویقی اســت برخاف همایش ها و 
کنگره ها که ممکن اســت تشویقی نباشد و آنها 
همواره دنبال حل مشکل اند. موضوعی را مطرح 
کرده اند می خواهند محققان درباره این موضوع 
تحقیق کنند. مثا بهره بانکی در اســام چگونه 
است؟ ولی در جشنواره، فراخوان برای این است 
که هر کسی که کاری کرده را در معرض داوری 
قرار دهند و هدف تشویق محققانی است که کار 

کرده اند.
وقتی شــما محققان بالفعل را تشویق می کنید 
این تبدیل به فرهنگ می شــود و دیگرانی که از 
تشویق اطاع پیدا می کنند انگیزه پیدا می کنند 
تا در موضوعاتی برای ســال های بعد کار کنند و 
این تشــویق قطعا روی فراوانی پژوهش ها تأثیر 
می گــذارد و می دانند که رقابت جدی اســت. و 
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همه تاش می کنند تا کارهای خوب ارائه کرده 
و استانداردها را رعایت کنند. از این جهت است 
که جشــنواره ها تقدیری از برترین های موجود 
اســت، فرهنگ ســازی کرده و همه را تشویق 
می کنند تا  تحقیق کنند و کار برتر انجام دهند.

تأثیر دیگر برگزاری این جشنواره ها این است که 
جشــنواره ها نصاب و ویژگی ها و استانداردهایی 
ارائــه می دهند. معرفــی اســتاندارد های برتر، 
مخاطبان را تشــویق می کند و شــرایط ارتقاء 
پژوهش هــا را فراهــم می کند که اگر کســی 

تحقیقی انجام داد این استانداردها را باید 
رعایت کند چون می داند که اگر 

شرکت  باید  در جشــنواره ای 
کند این استانداردها باید باشد.

عامه  جشنواره  به  پیشنهادم 
حلی)ره( این است که بررسی 
کنند که برای ارتقای محتواها 
و باا بــردن کیفیت ها و برای 
اینکــه تحقیقــات را در حد 
نظریه پــردازی و نوآوری ارتقا 
دهیم چه کار کنیم؟ جشنواره 
می تواند  حلــی)ره(  عامــه 
را  برگزیــدگان  از  تقدیرهــا 

افزایش دهد تا افراد بیشتری به 
صورت کیفی کار کنند.

برخی ممکن اســت در محتوا خوب بنویسند 
اما قلمشــان بد اســت. در کنار این جشنواره، 
کاس هایی برگزار شود تا آموزش ازم به اینها 
داده دهد. افرادی فکر خوب دارند اما قلم ندارند، 
افرادی قلم دارند اما موضوع ندارند، باید به اینها 
موضوع بدهیم و عناوینی در اختیارشــان قرار 
دهیم تا در این موضوعات کار کنند. جشــنواره 
می تواند خودش را گسترش دهد و منتظر نماند 
که دیگران کاری انجام دهند و جشنواره می تواند 
نیازســنجی راه بیاندازد که درد جامعه، نیازها و 
مشکات کشور و بیرون از کشور چیست؟ و ما 

می توانیم در جشــنواره درصد زیادی را به این 
موضوعات اختصاص دهیم تا کسانی که در این 
زمینه ها کار خوب انجام دهند بیشــتر تشویق 
شــوند و ایــن، زمینه پژوهش را بــاا می برد و 

استانداردهای علمی را ارتقا می دهد.
خوشــبختانه بعد از سال های سال، حوزه کارت 
دیجیتالی به طلبه ها داده است و در این کارت ها 
اطاعاتی وجود دارد و جشــنواره می تواند خود 
را به آنجــا وصل کند و یکــی از اطاعات این 
کارت هــا مباحث جشــنواره عامــه حلی)ره( 
باشــد تا از این طریق امتیازات خاصی به 
اختصاص  جشنواره  برگزیدگان 
یابــد و طاب با ایــن کارت، 
شناسایی شود و از نظر مادی 
و معنوی حمایت شوند و این 
کار در ارتقای کمی و کیفی و 
تشویق طلبه ها مخصوصا نسل 
جوان قطعــا تأثیر دارد. چون 
شــرکت کنندگان جشــنواره 
در مــدارس تحصیل می کنند 
جشــنواره می تواند روی اینها 
بگوید  تــا  برنامه ریــزی کند 
عاوه بر اینکه جشنواره پایانه 
هستیم در مقدمات هم حضور 
داریم. جشنواره در سراسر کشور موضوع 
دهــد و بگوید که در فــان موضوع هر کس 
می تواند کار انجام دهد و این امتیاز خاص دارد.

برای اینکــه طلبه ها به امر تحقیــق ورود پیدا 
کنند، جشــنواره عامه حلی)ره( مشــاوره های 
علمــی بگــذرد، کاس روش تحقیــق، کاس 
پژوهش و آموزش هــا از طریق معاونت پژوهش 
برگــزار شــود. معاونت پژوهش کمــک کند تا 
کارهــای خوبی تولید شــود و از اول به طلبه ها 
بگوییــم که اســتانداردها در پژوهش ها رعایت 
شود. اگر اینگونه شود کارهای بهتری به مرحله 

نهایی جشنواره خواهد رسید.
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  یــک اثر علمی جهــت ورود به عرصه 
رقابت چه شاخصه هایی باید داشته باشد؟

اثر علمی برای هر قشــری تعریــف خاص خود را 
دارد و در همه سطوح نمی شود یک تعریف، انتظار 
و توقع را داشــت. اما یک اثر علمی باید روشمند 
باشد، موضوع مناسبی داشــته باشد، این موضوع 
تازگی داشته و تکراری نباشــد. ساختار مناسبی 
داشته باشــد و در آن ساختار کلیات مطرح شود. 
کلیدواژه ها مخصوصا پیشــینه کار، خوب تبیین و 
توضیح داده شود. مســئله خیلی مهمی است که 
محقق به پیشــینه و به کارهایی که در گذشــته 
انجام شده خوب بپردازد؛ برای ارزیابی اثر این یک 
آیتم خیلی مهم است که محقق به پیشینه توجه 
داشــته باشد. چون اطاع او را می رساند و این کار 
یک قدردانی ضمنی از کارهای انجام شــده است 
و این آگاهی ســبب می شود که کار تکراری انجام 
نشود. اطاع از پیشینه ســبب می شود که کار از 
همان جایی شروع شــود که دیگری تمام کرده و 
این سبب می شــود که غیر از این که موازی کاری 
انجام نمی شــود، پژوهش های گذشــته تکمیل و 

ترمیم شــده و کار بهتری ارائه گردد. البته ممکن 
است یک اثر علمی کار جدیدی نباشد. گاهی امکان 
دارد تحقیق، یک تبیین و تقریر تازه ای از یک کار 
گذشــته باشــد و یا حتی ممکن است یک نقد و 
تحلیل باشد؛ در ســطوح مختلف فرق می کند. ما 
در هر سطحی نمی توانیم توقع داشته باشیم که کار 
جدید و نظریه پردازی تازه صورت گیرد. در برخی 
از سطوح اگر یک تقریر و تبیین جدیدی هم ارائه 
شــود می شود این کار را یک کار موفق تلقی کرد. 
کاری که جدید باشد، نظریه پردازی باشد و کشف 
تازه ای باشد، اولویت و ترجیح دارد. اما به این معنی 
نیســت که کارهایی که تبیینی بوده، یک قرائت 
جدیدی باشــند و یک طرح تازه ارائه دهند، ارزش 

نداشته باشد، آنها ارزش خاص خود را دارند. 

 وضعیت تولید علم در حوزه های علمیه 
ـ خصوصا در بین نســل جوان طاب ـ را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تولیــد علم وقتی می گوییم توقــع را باا می برد. 
تولید علم غیر از تولید اثر است. وقتی می گوییم 

《Hبی ⊇̀NاｲDO■Iｨ⊇》ب⊇ｲگｱ⊇;yگ⊇RN
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فردی گرایش به مســائل علمی پیدا کرده یا آثار 
علمی تولید کرده اســت می توانیــم در این باره 
صحبــت کنیم. وقتی می گوییــم تولید علمـ  به 
معنی تخصصی خــود ـ غیر از گزارش، ترجمه و 
تصحیح اســت، بلکه فراتر از اینهاست. تولید علم 
یعنی ارائــه و اثبات یک فرضیه، خلق یک نظریه 
و نظریه پردازی. لذا واقعیت این اســت که خیلی 
فاصله داریم نه در ســطح جوان بلکه در ســطح 
پیشکســوت هم ما اثر کم داریم. پس دستان ما 
خیلی پر نیســت. البته تولید علم محال نیست. 
کارهایــی صورت گرفته و راهگشــا بوده اســت، 
ولی اینها خیلی کم و قلیل است. اینکه می بینیم 
که نســل جوانان در مجات و در فضای مجازی 
مقااتی ارائه می کنند یا کتاب هایی می نویســند 
ترویجی یا تبلیغی تا حدودی امیدوارکننده است. 
اما یک بیماری و آســیبی که امروزه نسل فعلی 
ما گریبان گیر آن اســت امکانــات کامپیوتری و 
فضای مجازی است که تقریبا یک زمینه را برای 
آسان گزینی فراهم کرده است. جوانان معموا به 
این فضا می روند، کارهایی را برداشته، آنها را سر 
هم می کنند و یک اثری را تولید می کنند. واقعیت 
این اســت که اینها آثار علمی تلقی نمی شوند و 
نباید تلقی شوند؛ بعضی از این ها به نظر من حتی 
باید توبیخ شوند. چون زمینه سرقت ادبی و انتحال 
را فراهــم می کند و می بینیم که زحمت بعضی ها 
را به هدر می دهد. در ســابق می گفتند چسب و 
قیچی؛ از دیگر مقــاات کارهایی را می بریدند و 
با چســب به هم می چسباندند و مقاله و کتابی را 
تولید می کردند. اما حاا با این امکانات جدید این 
کار خیلی راحت تر شده و افرادی به سادگی و به 
آسانی در فضای مجازی وارد می شوند و کارهای 
دیگــران را بُرش می زنند و به هم می چســبانند؛ 
گاهی کارهای دیگران را به اسم خود تماماً منتشر 
می کنند. این ها کارهای بســیار خطرناکی است. 
اینها آفت علم و دانش اســت. به نظر من فضای 
مجازی برای نســل جوان تا حدی خوب است اما 
نباید به آن بســنده کنند. ارتباط با کتاب بسیار 
مهم است. محقق باید با خود کتاب ارتباط برقرار 

کنــد. به عبارت دیگر؛ خصلت فضای مجازی این 
اســت که مجال و امــکان را فراهم نمی کند که 
محقــق با همه زوایای بحث و جزئیات آن آشــنا 

شود و با همه آن ارتباط برقرار کند.
در این جشنواره ها کارها باید سنجیده شود که این 
اخذ و اقتباس و انتحال کارهای دیگران نباشد. این 
کار، کار ناپسندی است و باید حتماً دقت شود و با 
هر ابزاری که می توانند این تحقیقات راستی سنجی 

شود که برداشت از کارهای دیگران نباشد.

 جشنواره هایی همچون جشنواره عامه 
حلی)ره( چه نقشــی در زمینه تولید علم 

می توانند داشته باشند؟
کارهایی که اآن انجام می شود خیلی ناامید کننده 
نیست اما خیلی هم افتخارآمیز نیست. ما کارهای 
ســنگین و وزین و کارهای جدیِد پرمحتوا خیلی 
نداریم؛ در ســطوح باا هم نداریم. در نسل جوان 
هم همین طور کم اســت؛ خیلی کم و نادر است. 
ولی در عین حــال باید راه هایی برای تشــویق و 
ترغیب در نظر گرفته شــود و این گونه جشنواره ها 
هم تاحدودی می تواند تأثیرگذار شــود و نباید به 

همین مقدار بسنده کرد.
حتی در جشنواره می شــود ابتکاراتی به خرج داد 
و مســئولین جشــنواره می توانند بعضی سال ها 
موضوعاتــی را دارای اولویت و ترجیح اعام کنند؛ 
یعنی جشــنواره را موضوعی کنند. یعنی در علوم 
قرآنی یا رشته کام یا سیره و تاریخ و سایر رشته ها 
می شــود موضوعاتی در اولویت قرار گیرند و آنها 
از امتیازات بیشــتری برخوردار شوند. ضرورت ها و 
نیازهــای زمان را باید در نظر بگیرند و موضوعات، 
متناسب با نیازها اعام شود و اینها دارای ترجیح و 
اولویت باشند. اگر این کارها صورت بگیرد مقداری 

تخصصی تر خواهد شد.
فی المجموع این جشنواره ها آثار مثبتی می توانند 
داشــته باشند مشروط بر اینکه مقداری روش های 
اطاع رسانی خود را تغییر دهند، روش های سنجش 
و داوری را اصاح کنند و مقداری در شــکل و فرم 

کار نوآوری کنند تا ان شاءاه کار بهتر شود.
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جشــنواره عامه حلی)ره( یکی از مهم ترین رخدادهای پژوهشــی ســاانه در 
حوزه های علمیه اســت که هر دو مرکز مدیریــت حوزه های علمیه و حوزه های 

علمیه خواهران در برگزاری آن مشارکت دارند.

این جشنواره از ســال 1387 تا کنون، با برگزاری هفت دوره رقابت در بین آثار 
پژوهشــی طاب خواهر و برادر و در راستای فرهنگ سازی و ایجاد فضای ذهنی 
مناســب برای گســترش پژوهش در حوزه های علمیه، شناســایی استعدادهای 
پژوهشــگری در بین طاب جوان و تکریم از کسانی که بهترین آثار را در حوزه 

تدوین می کنند، رسالت خود را انجام داده است.

اقدامــات اجرایی دبیرخانه برای برگزاری هفتمین دوره جشــنواره به پنج بخش 
عمده »فراخوان و اطاع رســانی«، »دریافت، ثبــت و طبقه بندی آثار«، »ارزیابی 
آثار«، »هماهنگی جشنواره های استانی« و »برگزاری مراسم« قابل تقسیم است.

 فراخوان و اطاع رسانی 
در این بخــش، همانگونه که از نام آن پیداســت، دبیرخانه جشــنواره با هدف 
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آگاه ســازی طاب واجد شرایط سراسر کشــور از بازه زمانی فراخوان جشنواره، 
از طریق اطاع رســانی عمومی )همچون ارسال پوستر جشنواره به کلیه مدارس 
خواهران و برادران کشــور، نصب بنر در سطح شهر و استفاده از سایر رسانه های 
دیداری، شــنیداری و مکتوب( و اطاع رسانی فردی )همچون ارسال پیام کوتاه 

به تلفن همراه کلیه طاب واجد شرایط، ارسال ایمیل و...( فعالیت داشته است.

همچنین در ایام فراخوان جشنواره هفتم، هیأت هایی از کارشناسان دبیرخانه به 
استان های کرمانشاه، لرستان، بوشهر، مازندران، سمنان، یزد و آذربایجان شرقی 
اعزام شدند که ضمن برپایی جلساتی با مسئولین حوزه های علمیه این استان ها 
در خصوص جشنواره، در برخی از مدارس خواهران و برادران نیز در جمع طاب 
حاضر شده و آنها را به شرکت در جشنواره ترغیب و راهنمایی های ازم را به آنان 

ارائه کردند.

 »دریافت، ثبت و طبقه بندی آثار« 
آثار پژوهشــی در جشــنواره عامه حلی)ره( در چهار قالب »مقاله«، »کتاب«، 
»تحقیــق پایانی« و »پایان نامه« و در ده گروه علمی »فقه و حقوق اســامی«، 
»اصول فقه«، »تفســیر و علوم قرآنی«، »علوم حدیث و درایه«، »کام«، »فلسفه 
و منطق«، »تاریخ اسام«، »ادبیات«، »اخاق و تربیت« و »علوم انسانی مرتبط با 

حوزه دین« جای می گیرند.

همچنین، کلیه آثار ارسالی به جشنواره در چهار سطح علمی ارزیابی می شوند: 
سطح1: آثار طاب پایه های یکم تا سوم حوزه های علمیه برادران و خواهران؛  

ســطح2: آثار طاب پایه های چهارم تا ششم حوزه های علمیه برادران و پایه های 
چهارم و پنجم دوره عمومی و پایه اول سطح 3 حوزه های علمیه خواهران؛  

سطح 3: آثار طاب پایه های هفتم تا نهم حوزه های علمیه برادران و پایه دوم تا 
پایان سطح 3 حوزه های علمیه خواهران؛  

سطح 4: آثار طاب پایه دهم و شاغل به درس خارج حوزه های علمیه برادران و 
سطح 4 حوزه های علمیه خواهران.

آثاری که پس از ثبت نام در ســامانه جشــنواره به دبیرخانه ارسال می شوند، هم 



از حیث قالب و گروه علمی و هم از حیث ســطح ارزیابی جشنواره، مورد بررسی 
دقیق قرار گرفته و جهت ارائه به گروه های ارزیابی جشنواره طبقه بندی می شوند.

 ارزیابی آثار 
دبیرخانه جشنواره پس از طبقه بندی آثار واجد شرایط، جلسات گروه های ده گانه 
علمی جشنواره را برگزار می کند که در این جلسات، آثار هر گروه توسط مسئول 

و دو نفر از ارزیابان هر کدام از این گروه ها مورد ارزیابی اجمالی قرار می گیرد.

در این دوره از جشــنواره قریب به 100 جلســه گروه های ارزیابی جهت ارزیابی 
اجمالی آثار در دبیرخانه مرکزی جشــنواره برگزار شــده است که ماحصل آن، 

راهیابی تعداد 1654 اثر به ارزیابی تفصیلی در این دبیرخانه می باشد.

در بخش دیگری از فعالیت های دبیرخانه جشــنواره، آثاری که توسط گروه های 
ارزیابی و بر اســاس فرم های طراحی شده، واجد شرایط راه یابی به مرحله ارزیابی 
تفصیلی تشخیص داده می شــوند به آدرس حدود 120 ارزیاب جشنواره ارسال 
می شوند و دبیرخانه ضمن ارتباط گیری مداوم با ارزیابان محترم، فرایند امتیازدهی 

این آثار را پایش و ثبت می نماید.

آثاری که در این مرحله حد نصاب ازم را کسب کنند، جهت ارزیابی تفصیلی دوم 
به آدرس یکی دیگر از ارزیابان ارسال می شوند و فرایند قبل مجددا تکرار می شود.

پــس از انجام هر ارزیابی، نمرات و توضیحاتی که ارزیابان جشــنواره در فرم های 
مربوط و در خصوص نقاط قوت و ضعف هر اثر مکتوب نموده اند، در بانک اطاعاتی 
جشنواره ثبت می شــود تا پس از برگزاری جشنواره، این نمرات و توضیحات به 

اطاع کلیه صاحبان آثار رسانده شود.

 هماهنگی جشنواره های استانی 
در هفتمین جشــنواره عامه حلــی)ره(، عاوه بر اســتان های اصفهان، تهران، 
خراســان، فارس، کرمان، همدان و قم که جشــنواره را به صورت اســتانی و دو 
مرحله ای برگزار می کردند، دو اســتان آذربایجان شرقی و یزد نیز مجوز برگزاری 

جشنواره استانی را دریافت کردند.



در همین ارتباط، برگزاری جلســات توجیهی و همچنین ارتباط مداوم دبیرخانه 
مرکــزی با دبیرخانه های اســتانی از جمله اقدامات صــورت گرفته در این دوره 
محسوب می شود. گزارش های مربوط به جشنواره های استانی در بخش های دیگر 

همین ویژه نامه ارائه شده است.

 برگزاری مراسم 
با مشخص شدن برگزیدگان و شایستگان تقدیر هر دوره، اقدامات دبیرخانه جهت 
برگزاری مراسم پایانی جشنواره شدت می یابد. در همین راستا، با تشکیل کمیته 
برگزاری مراســم در محل دبیرخانه و تقسیم وظایف واحدهای مختلف، اقدامات 

زیر صورت می گیرد:
 تأیید صاحیت عمومی برگزیدگان توسط مراجع ذی صاح؛

 ارتباط با منتخبین و تکمیل اطاعات و سوابق مورد نیاز؛
 دعوت از مسئوان، اساتید و پژوهشگران حوزه های علمیه خواهران و برادران، 
مســئوان حوزه های علمیه استان ها، مســئوان مراکز و مؤسسات دانشگاهی، 

پژوهشی و تخصصی و همچنین صاحبان آثار ارسالی به جشنواره؛
 تبلیغات، اطاع رســانی و پوشــش خبری زمان و مکان مراســم جشنواره و 

همچنین برنامه های روز مراسم؛
 تدوین و انتشار ویژه نامه جشنواره؛

 برگزاری مراسم متناسب با شأن و منزلت فرهیختگان حوزه های علمیه جهت 
تقدیر از صاحبان آثار برتر.

 سخن آخر
ازم اســت در پایان این گزارش از کلیه همکاران خود در دبیرخانه جشــنواره؛ 
حجت ااسام والمسلمین حجامی در بخش علمی و آقایان: مؤذن، سیدکلبادی، 
طاهری و اســماعیلی در واحد »تنظیم و ثبت آثار«، طالبی در واحد »بررســی 
و توزیع آثار«، شــاهمحمدی در واحدهای »اداری مالی و پشــتیبانی« و »روابط 
عمومــی و تبلیغات« و آقای توکلی در دبیرخانه مرکزی جشــنواره و همچنین 
آقایان ادیب زاده و ابراهیم پور در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تشــکر 
ویژه داشته باشم که اگر همکاری خالصانه این دوستان نبود، امور جاری دبیرخانه 

به نحو شایسته به انجام نمی رسید.
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به منظور بررسی و ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه 
جشنواره، آیین نامه ارزیابی آثار جشنواره عامه 

حلی)ره( به شرح زیر تدوین شد.

مــاده 1: اثر عبارت اســت از نتیجه ي مکتوب 
فعالیتی علمی که بصورت علمي ـ پژوهشي، یا 
علمــی ـ ترویجی و در یکي از قالب هاي کتاب، 

مقاله، پایان نامه و تحقیق پایانی ارائه گردد.
ماده 2: موضوع اثــر باید در ارتبــاط با علوم 
اســامي و علوم انســانی مرتبط با حوزه دین، 

مندرج در برگه فراخوان باشد. 
ماده 3: هر اثر فقط یک بار حق شــرکت در 
جشــنواره را دارد و در صورت ارســال مجدد، 

ارزیابی نمی گردد.  
تبصره: در صورت ارسال مجدد یک اثر، تنها با 
تغییر محتوایی بیش از 50 درصد و با تشخیص 
گــروه علمی ذی ربط به عنــوان اثر جدید قابل 

ارزیابی است.
ماده 4: آثار در چهار ســطح علمــي ارزیابي 

مي شوند. 
ســطح1: آثار طــاب پایه هاي یکم تا ســوم 

حوزه های علمیه برادران و خواهران؛  
ســطح2: آثار طاب پایه هاي چهارم تا ششم 
حوزه های علمیه بــرادران و پایه های چهارم و 
پنجم دوره عمومی و پایه اول سطح 3 حوزه های 

علمیه خواهران؛  
ســطح 3: آثار طاب پایه هــاي هفتم تا نهم 

حوزه هــای علمیه برادران و پایــه دوم تا پایان 
سطح 3 حوزه های علمیه خواهران؛  

ســطح 4: آثار طــاب پایه دهم و شــاغل به 
درس خارج حوزه های علمیه برادران و سطح 4 

حوزه های علمیه خواهران.
تبصره 1: آثار طابي که داراي مدرک کارشناسي 
باشــند، یک سطح بااتر و آثار طابي که دارای 
مدرک کارشناسی ارشد باشند، دو سطح بااتر 
و آثار طابي که دارای مدرک دکتري باشند، در 

سطح چهار ارزیابي مي   شود.
تبصره 2: آثار سطح1 و2، با ماک های علمیـ  
ترویجی و آثار سطح 3 و 4، با ماک های علمی 

ـ پژوهشی ارزیابی می شود.
ماده5 : مراحل ارزیابي آثار، که توسط گروه های 

تخصصی انجام می شود، به شرح زیر است: 
             مرحله اول: ارزیابي اجمالي، که با هدف 
شناسایی آثار شایســته ورود به مرحله ارزیابی 
تفصیلی انجام می شــود و حداقل امتیاز ازم در 

این مرحله، 75 از 100 امتیاز است.
             مرحلــه دوم: ارزیابــي تفصیلي )اول و 
دوم(، که عبارت است از بررسی تفصیلی آثار به 

منظور انتخاب آثار برتر.
تبصره: هر اثر در صورتی بــه مرحله ارزیابی 
تفصیلــی دوم راه پیدا می کند کــه در ارزیابی 
تفصیلــی اول، حداقل حائز امتیــاز 65 از 100 

امتیاز شده باشد.
ماده 6: آثار باید بر اســاس فرم هــای ارزیابی 

〈ـــــــار  ┷ Cــا]ــــ》éQــــا9ــــ? ا《 がـــ¡ë┷
けぉ╋ـــ=ار< عــ9Eـــ? حـلC)ر<(
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یکسان ارزیابی گردند.
ماده 7: تدوین فرم هاي ارزیابي جشنواره عامه 
حلی)ره( بر عهده شورای علمی جشنواره است 
که با تصویب شورای سیاســتگذاری جشنواره 

نهایی می شود.
ماده 8: تعیین ارزیاب هر یک از آثار، توســط 
رئیس گروه تخصصی ارزیابی و بر اساس شرایط 
مندرج در آیین نامه گروه هــای ارزیابی صورت 

می   گیرد.
ماده 9: معدل ارزیابی تفصیلی اول و دوم یک 
اثر به عنوان امتیاز نهایی آن اثر محسوب خواهد 

شد.
ماده 10: اگــر اختاف امتیاز ارزیابان در مرحله 
ارزیابي تفصیلي بیش از 20 امتیاز باشــد، اثر به 
ارزیاب سوم ارجاع شده و امتیاز نهایي اثر عبارت 
اســت از میانگین ارزیابی ســوم و نزدیک ترین 

ارزیابی به آن.
ماده 11: ارزیابی اجمالی و تفصیلی باید به تأیید 

رئیس گروه برسد.
ماده 12: در صورت ابطال ارزیابی توسط رئیس 
گــروه ارزیابی، ارزیابی انجام شــده بی اثر تلقی 

می گردد و مجددا ارزیابی خواهد شد.
ماده 13: آثاری که داراي امتیاز به شــرح زیر 

باشند، به عنوان آثار برگزیده معرفی می شوند:
          رتبه 1: آثار دارای امتیاز 90 تا 100

          رتبه 2: آثار دارای امتیاز 85 تا 89.99
          رتبه 3: آثار دارای امتیاز 80 تا 84.99

تبصره 1: شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
می توانــد در هر دوره، تعدادی از آثاری که حائز 
رتبه نشــده اند را با عنوان آثار شایســته تقدیر 

معرفی نماید.
تبصره 2: با توجه به نتایج ارزیابی در فرم های 
مختلف، اگر در هر یک از گروه های علمی تعداد 
واجدان شــرایط برگزیدگی بیش از 3 نفر باشد، 

3 نفر اول به عنوان برگزیده معرفی می شوند.
ماده 14: دبیرخانه جشنواره موظف است نتایج 
ارزیابی را به همراه نقــاط قوت و ضعف آثار به 

صاحبان آنها ارسال نماید.
مــاده 15: در صورتی که صاحــب اثر به نتایج 
ارزیابی های ارســالی اعتراض داشــته باشــد، 
حداکثر تا 20 روز پس از ارســال نتایج می تواند 
اعتراض خود را بطور مستند و مستدل از طریق 

سامانه اینترنتی جشنواره اعام نماید.
ماده 16: مرجع رســیدگی به اعتراضات، رئیس 

گروه ارزیابی مربوط است.
تبصره: مرجع رســیدگی بــه اعتراضات نتایج 
ارزیابــی جشــنواره های اســتانی، رئیس گروه 

ارزیابی مربوط در دبیرخانه همان استان است.
ماده 17: رؤســای گروه هــای ارزیابی موظفند 
حداکثر طی 20 روز پــس از دریافت اعتراض، 

نتیجه بررسی را اعام نمایند.
ماده 18: بررســی اعتراض در قالــب ارزیابی 
تفصیلی انجام می شــود و پاســخ اعتراض باید 

مستند و مستدل به اعتراض کننده ارائه گردد.
ماده 19: اعتراض مجدد قابل پذیرش نیست.

مــاده 20: در صورتی که اثر پس از بررســی 
اعتراض، برگزیده شــناخته شــود، از امتیازات 

برگزیدگی در همان دوره برخوردار می شود.
تبصره: در صورتی که پس از بررسی اعتراض، 
اثر در دبیرخانه اســتانی برگزیده شــود، جهت 
رقابت در سطح کشــوری، به دبیرخانه مرکزی 

جشنواره ارسال می شود.
ماده 21: نتایــج اعتراضات از طریق ســامانه 

اینترنتی جشنواره اعام می گردد.
مــاده 22: این آیین نامــه در 22 مــاده و 8 
تبصره در جلســه مورخ 1391/05/07 شورای 
به  سیاســتگذاری جشــنواره عامه حلی)ره( 

تصویب رسید.
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〈ـار در  ┷ Wäـا》éQا BاA9ع′ــار
けぉ╋ـــ=ار< ع9Eـــ? حلــــC)ر<(
بر اســاس ماده 4 آیین  نامــه ارزیابی جشــنواره عامه 
حلی)ره(، آثار شــرکت داده شده در این جشنواره در چهار 

سطح علمی ارزیابی می شوند:

سطوح مختلف ارزیابی 
حوزه های علمیه خواهرانحوزه های علمیه برادرانجشنواره

پایه های اول تا سوم دوره پایه های اول تا سومسطح 1
عمومی

پایه  های چهارم و پنجم دوره پایه هاي چهارم تا ششمسطح 2
عمومی و پایه اول سطح 3

پایه دوم تا پایان سطح 3پایه  هاي هفتم تا نهمسطح 3

سطح 4پایه دهم و درس خارجسطح 4
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مقاات معیارهاردیف
سطح 1

مقاات 
سطح 2

مقاات 
سطح 3

مقاات 
سطح 4

رعایت ساختار ظاهری اثر )داشتن چکیده ـ مقدمه ـ 1
15151515منابع ـ نتیجه ـ ارجاع دهی واضح و شفاف(

5555شیوایی و رسائی2

5555رعایت آیین نگارش3

8866تبیین دقیق مسأله4

1212107سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث5

5432پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد6

6678استفاده از منابع معتبر و متعدد7

18202121کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدال8

2334اهمیت مسأله )یا موضوع( و مبتنی بر نیاز بودن آن9

3346نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا10

6655روشمندی اثر )توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...(11

10864عبارت پردازی توسط نویسنده12

5555کیفیت نتیجه گیری و جمع بندی13

557+5+نقد و تولید علم14

1+1+1+1+موضوعات بخش ویژه15

عدم رعایت اخاق پژوهشی )ادب در نقد، تواضع 16
10-10-10-10-علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...(

9ع′ارAاB اéQ《اみ9 Wäاä ╁Dر اساس 
سطTح اéQ《اけぉ Wä╋=ار<
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کتاب های معیارهاردیف
سطح 1و2

کتاب های 
سطح 3

کتاب های 
سطح 4

رعایت ساختار ظاهری )داشتن فهرست مطالب، مقدمه، 1
151515نتیجه گیری، فهرست منابع و ارجاع دهی واضح و شفاف(

555شیوایی و رسایی2

555رعایت آیین نگارش3

655تبیین دقیق مسأله یا موضوع4

12107سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث5

532پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد6

678استفاده از منابع معتبر و متعدد7

202121کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدال8

334اهمیت مسأله )یا موضوع( و مبتنی بر نیاز بودن آن9

346نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا10

544روشمندی اثر )توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...(11

864عبارت پردازی توسط نویسنده12

444کیفیت نتیجه گیری و جمع بندی13

امتیازات ویژه )تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه آرایی و 14
333جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...(

557+نقد و تولید علم15

1+1+1+موضوعات بخش ویژه16

عدم رعایت اخاق پژوهشی )ادب در نقد، تواضع علمی، 17
10-10-10-احترام به محققین و مؤلفین و...(

تحقیقات پایانی معیارهاردیف
سطح 2

پایان نامه های 
سطح 3

پایان نامه های 
سطح 4

1
رعایت ساختار ظاهری )داشتن چکیده، مقدمه، 
نتیجه گیری، فهرست منابع و ارجاع دهی واضح، 
فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایان نامه نویسی(

151515

555شیوایی و رسایی2

555رعایت آیین نگارش3

677تبیین دقیق مسأله و سؤاات اصلی و فرعی4

12107سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث5

532پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد6

778استفاده از منابع معتبر و متعدد7

202121کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدال8

445اهمیت مسأله )یا موضوع( و مبتنی بر نیاز بودن آن9

446نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا10

544روشمندی اثر )توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...(11

864عبارت پردازی توسط نویسنده12

444کیفیت نتیجه گیری و جمع بندی13

557+نقد و تولید علم14

1+1+1+موضوعات بخش ویژه15

عدم رعایت اخاق پژوهشی )ادب در نقد، تواضع 16
10-10-10-علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...(

ک½ا┿ Aا äر اساس   Wäا》éQا BاA9ع′ار
سطTح اéQ《اけぉ Wä╋=ار<
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تحقیقات پایانی معیارهاردیف
سطح 2

پایان نامه های 
سطح 3

پایان نامه های 
سطح 4

1
رعایت ساختار ظاهری )داشتن چکیده، مقدمه، 
نتیجه گیری، فهرست منابع و ارجاع دهی واضح، 
فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایان نامه نویسی(

151515

555شیوایی و رسایی2

555رعایت آیین نگارش3

677تبیین دقیق مسأله و سؤاات اصلی و فرعی4

12107سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث5

532پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد6

778استفاده از منابع معتبر و متعدد7

202121کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدال8

445اهمیت مسأله )یا موضوع( و مبتنی بر نیاز بودن آن9

446نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا10

544روشمندی اثر )توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...(11

864عبارت پردازی توسط نویسنده12

444کیفیت نتیجه گیری و جمع بندی13

557+نقد و تولید علم14

1+1+1+موضوعات بخش ویژه15

عدم رعایت اخاق پژوهشی )ادب در نقد، تواضع 16
10-10-10-علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...(

 < C《ا》ا╁ [اみ′みح〈 Wäا》éQا BاA9ع′ار
[ا《اゑ 》اA ?9ا äر اساس سطTح اéQ《اけぉ Wä╋=ار<
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امتیازمعیارهاردیف

10اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده )اصل اثر(1

10اهمیت اثر و مبتنی بر نیاز بودن آن2

20میزان درک صحیح مترجم از متن3

20معادل یابی واژگان، اصطاحات، تعابیر، کنایه ها، تمثیات و...4

15شیوایی، رسایی و رعایت نثر امروزی 5

10ویرایش و رعایت آیین نگارش6

10توضیحات و تعلیقات مناسب 7

8
امتیازات ویژه )تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه آرایی و جذابیت ظاهری، 

5داشتن فیپا، فونت و...(

1+موضوعات بخش ویژه9

ک½ا┿ AاB 〉رぉم?  Wäا》éQا BاA9ع′ار

امتیازمعیارهاردیف

15اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده )اصل اثر(1

10اهمیت اثر و مبتنی بر نیاز بودن آن2

20میزان درک صحیح مترجم از متن3

20معادل یابی واژگان، اصطاحات، تعابیر، کنایه ها، تمثیات و...4

15شیوایی، رسایی و رعایت نثر امروزی5

10ویرایش و رعایت آیین نگارش6

10توضیحات و تعلیقات مناسب7

1+موضوعات بخش ویژه8

9ع′ارAاB اéQ《اみ9 WäاD╁ 〉رぉم?
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امتیازمعیارهاردیف

10قابلیت علمی 1

10میزان تسلط مصحح بر موضوع2

4اهمیت و مبتنی بر نیاز بودن اثر )متن مصّحح(3

8قدمت متن مصِحح و دشواری تصحیح آن  4

12انتخاب مناسب نسخه اصلی و بدل های معتبر5

10فهم صحیح نسخه اصلی و ضبط دقیق نسخه بدل ها6

10استخراج تعلیقات و پانوشت های فنی و علمی افزون بر تصحیح7

مقدمه جامع مصِحح )شرح حال مؤلف، جایگاه کتاب، معرفی نسخه های خطی 8
و نسخه مورد اعتماد(

10

10فهرست نویسی و عنوان بندی مناسب9

12ویرایش و رعایت آیین نگارش10

4امتیازات ویژه )صفحه آرایی، چاپ مطلوب، نداشتن غلط چاپی(11

عدم رعایت اخاق پژوهشی )ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به 12
10-محققین و مؤلفین و...(

ک½ا┿ AاB 〉صح′ح  Wäا》éQا BاA9ع′ار
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′‒ــ┷ـ=ار< さAــ┵م
 ا〉 ┿گــا< ┣9ـار 

 

 دریافت اثر

 شرایط اولیه را ندارد

 شرایط اولیه را دارد

توقف و عدم ورود به 
 چرخه ارزیابی

ارزیابی اجمالی 
 توسط گروه مربوط

 57تر از  پایین امتیاز
 

 و بااتر 57امتیاز 
 بر اساس فرم ارزیابی

 و خروج از چرخه توقف

تفصیلی  ارجاع به ارزیابی
 اول توسط سرگروه مربوط

 (077)از   57تا امتیاز 

 به باا  57از امتیاز 

ارجاع به ارزیابی تفصیلی دوم 
 07اختاف امتیاز دو ارزیابی کمتر از  توسط سرگروه مربوط

 امتیاز است

 07 امتیاز دو ارزیابی بیش از اختاف
 امتیاز است

 شود میانگین دو ارزیابی تفصیلی به عنوان امتیاز نهایی فرد محسوب می

 ارزیابی سومارسال به 

توقف و خروج از 
 چرخه

و  ارزیاب سوممیانگین امتیاز 
نزدیکترین امتیاز ارزیابی 

 تفصیلی

 بررسی شرایط اولیه

اثر توسط  گروه علمی بررسی
 دبیرخانه

 

 ╁
めل=ゃــار

ぉ Wــけ╋=ار< 
äا》éQا

C)ر<(
عــ9Eــ? حل
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نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

سیر تطور و جایگاه شناسی احکام علی ابراهیم پور1
قم )حقانی(رتبه 2فلسفه و منطققضایا در منطق اسامی

سبک زندگی؛ توجه به ریزرفتارهای مصطفی مولوی2
تهران رتبه 3اخاق و تربیتمهم

)مروی(

نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

قم )آزاد(رتبه 2فلسفه و منطقفلسفه عشق مجازی در سلوکزهرا کلهر1

سید محمدکاظم 2
مددی الموسوی

پژوهشی پیرامون صحت انتساب 
قم )آزاد(رتبه 2فلسفه و منطقرساله سامان و آبسال به ابن سینا

سید محمدحسین 3
میرصانع

راهکارهای اقتصادی مقاومتی و 
قم )آزاد(رتبه 3تاریخ اسامتهاجمی در سیره نبوی)ص(

بررسی میزان تأثیرپذیری داوری های محمدتقی شاکر4
رجالی از باورهای کامی

علوم حدیث و 
قم )آزاد(رتبه 3درایه

اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم، اسماعیل صابر کیوج5
قم )آزاد(رتبه 3علوم انسانیرویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

غامرضا احسنی 6
فقه و حقوق وقت شرعی نماز جمعهآرانی

قم )آزاد(رتبه 3اسامی

رهیافتی به تعریف وجوه و نظایر از علی تمسکی بیدگلی7
دیدگاه قرآن پژوهان

تفسیر و علوم 
قم )آزاد(رتبه 3قرآنی

نگاهی انتقادی به مقوله عقانیت و وحید سهرابی فر8
قم )آزاد(رتبه 3کاممعنویت

مقاله سطح 1

مقاله سطح 4

〈ار äرگç《د< まA╉م′けぉ が╋=ار< ]?  め@رس╅ ┷
〉まک′ک もال╃ > سطح ا〈ر
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نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

فقه و حقوق دف از منظر اسامفرشته مؤمنی1
اصفهان رتبه 2اسامی

)النفیسه(

منصوره 2
تفسیر و علوم دین ستیزی از دیدگاه قرآناسکندری نژاد

رتبه 2قرآنی
همدان 
)صدیقه 

کبری(

تأثیر تحصیات زنان بر تربیت رباب شفیعی دیزج3
اردبیل رتبه 3اخاق و تربیتفرزندان و روابط خانوادگی

)ثامن(

نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

بهمن جبرائیلی 1
تهران )آزاد(رتبه 3فلسفه و منطقفلسفه دینگراجان

نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

مرتضی اصل رنگرز 1
بناب رتبه 1فلسفه و منطقالماک فی مراتب اادراکششگانی

)ولیعصر(

مقاله ترجمه                   

کتاب سطح 2

تحقیق پایانی سطح 2

مقاله سطح 3
نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

منتخب
استان و 
مدرسه

قم )آزاد(رتبه 3تاریخ اسامذوالقرنین همچنان ناشناختهغامرضا نوادری1
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نوع گروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف
منتخب

استان و 
مدرسه

محمدحسین صالحی 1
شهرودی

متن کاوی موضوعی قرآن کریم، جهت 
کشف ارتباطات معنایی میان آیات بر 

مبنای تفسیر المیزان
تفسیر و علوم 

قم )آزاد(رتبه 2قرآنی

نقش هیئآت مذهبی در راهبری سید محمد آقامیری2
قم )آزاد(رتبه 2اخاق و تربیتدینی جوان

عبدالرضا حسناتی 3
نجف آبادی

وحی شناسی از دیدگاه برخی 
روشنفکران معاصر و آیت اه 

سبحانی
قم )آزاد(رتبه 3کام

محمود علی پور 4
خشاب

بررسی قالب های موفق برنامه سازی 
کودک در انتقال مفاهیم اخاقی 

دین در برنامه های کودک دو شبکه 
»َست ِسِوِن پارس« مسیحی و »شبکه 

قرآن سیما«

قم )آزاد(رتبه 3علوم انسانی

فقه و حقوق بررسی فقهی ما یجوز  التیمم بهمحمدجواد مسلمی5
قم )آزاد(رتبه 3اسامی

سید عابدرضا 6
رضوی

ترجمه و تحقیق اوائل المقاات شیخ 
قم )آزاد(رتبه 3کاممفید

نقش فضای صدور در بازشناسی حسین محققیان7
قضایای حقیقیه و خارجیه

علوم حدیث و 
قم )آزاد(رتبه 3درایه

شاخصه های توسعه فرهنگی جامعه زهرا بجلی8
قم رتبه 3علوم انسانیاسامی از منظر قرآن کریم

)معصومیه(

پایان نامه سطح 3
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استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

سید مصطفی 1
قم )آزاد(فلسفه و منطقکارکردهای علیت تحلیلی در برهانموسوی اعظم

قاسم عارف2
بررسی تطبیقی ارش جزا از دیدگاه فقه 

امامیه و اهل سنت با مطالعه موردی ارش 
در پیوند عضو پس از قصاص

قم )آزاد(فقه و حقوق اسامی

قرآن و روش های انگیزشی حامد ساجدی3
قم )آزاد(تفسیر و علوم قرآنیتوحیدباوری

استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

سید محمدرضا 1
قم )آزاد(فقه و حقوق اسامیبررسی فقهی مسأله تغییر جنسیتعلم هدایی

قم )آزاد(کاممسیحیت در آمریکای اتینمحسن مجتهدزاده2

استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

قم )شهیدین(فلسفه و منطقپرسش و جایگاه آن در دانش منطقمحمد فخر روحانی1

استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

قم )رضویه(کاماعتبارسنجی تقلید در اصول دینمحمدعلی ربانی تبار1

مقاله سطح 1

مقاله سطح 2

مقاله سطح 4

کتاب سطح 4

 が′م╉まA رëدみ〈 ?╉ا《سこ ار〉 め@رس╅ ┷
けぉ╋=ار< ]? 〉まک′ک もال╃ > سطح ا〈ر
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استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

حضانت کودکان بد سرپرست از فاطمه مغربی1
مازندران فقه و حقوق اسامیدیدگاه فقها

)الزهرا(

سالومه 2
ابراهیم زاده بالف

بدن مثالی از دیدگاه اندیشمندان 
مازندران فلسفه و منطقمسلمان با نگاه به روایات

)عصمتیه(

استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

حبیب اه خالقی1
بررسی تطبیقی معادشناسی در دین 

قم )آزاد(کاماسام و زرتشت

قم )المصطفی(کامجریان شناسی سنیان دوازده امامیسید مرتضی عادلی2

محسن آزادی3
بررسی تطبیقی رابطه علم تجربی و 

قم )آزاد(تفسیر و علوم قرآنیدین در تفاسیر المیزان و المنار

قم )آزاد(فقه و حقوق اسامیخطا در تطبیق در عناوین قصدیهمحمدرضا فاتح4

اسماعیل نجاتی5
مطالعه تطبیقی مبانی انسان شناختی 

علوم انسانی دیدگاه آیت اه 
مصباح یزدی و آبراهام اچ. مزلو

قم )آزاد(کام

اعظم باباخانیاه6
مبانی فرهنگ کار و راهکارهای اصاح 

قزوین )کوثر(اخاق و تربیتفرهنگ کار از منظر امیرالمؤمنین علی)ع(

استان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویرردیف

عبدالحمید 1
اسکندری

بررسی شرایط قصاص طرف از منظر 
قم )آزاد(فقه و حقوق اسامیمذاهب خمسه و حقوق موضوعه

پایان نامه سطح 4

تحقیق پایانی سطح 2

پایان نامه سطح 3
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 BاA ?┿ر‶ا┸でد
C┿اس┵ـــــا

BـــاA >گـــــ《ار】 ′‒┷ــــ=ار
B9ــدرســـ? ا < Cاســـ┵ــــا┿ـــ 
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اعام فراخوان و تشکیل کاس های روش تحقیق
مهرماه سال 1393 فراخوان شرکت در پنجمین 
دوره جشنواره عامه حلّی استان تهران در سطح 
وســیعی از مدارس علمیه اعام شد. به منظور 
تشویق طاب و نیز نظارت بر کار مدارس علمیه، 
معاون پژوهش استان و دبیر و مسئولین دبیرخانه 
و اســاتید روش تحقیق به صورت حضوری در 
مدارس علمیه حاضر شده و به مشکات اجرایی 
و علمی معاونت های پژوهش و طاب رسیدگی 
کردند. آشنایی طاب با شــیوه های پژوهش و 
نویســندگی از مدتها پیش در معاونت پژوهش 
استان تهران آغاز شــده است. برای این منظور 
جزوه ها و کتب متنوعی تهیه شده و کاس هایی 
در قالــب کارگاهی به طور مــداوم در مدارس 
علمیه برگزار می شود. آشنایی مدرسان و اساتید 
محترم با روش های تحقیق و پژوهش مهم تر از 
طاب به نظر می رسد. برای این منظور، مطابق 
نیازسنجی معاونت استان، آموزش روش تحقیق 
و نویســندگی برای اســاتید در دستور کار قرار 
گرفت و برای اّولین بار در ســال 93 در دو حوزه 
علمیه دوره روش تحقیق برای اساتید برگزار شد. 

همکاری با حوزه علمیه خواهران
هر ساله قریب به نیمی از آثار جشنواره، مربوط به 
طاب خواهر است، از طرفی تاکنون تمام فرایند 
جشنواره بر عهده مدیریت حوزه علمیه برادران 
بوده است. اشتراک مساعی بخصوص در زمینه 
ارزیابی آثار همواره دغدغه حوزه علمیه خواهران 
است. از این رو به پیشنهاد دبیر پنجمین جشنواره 
عامه حلّی برای هم افزایی هرچه بیشــتر برای 
اولین بار معّرفی ارزیابان اجمالی بر عهده معاونت 
پژوهش حوزه خواهران قــرار گرفت. به همین 
منظور حوزه علمیه خواهران استان تهران عاوه 
بر معرفی ارزیابان، محلی را برای ارزیابی برادران 
و خواهران ارزیاب فراهم آورد. تمام فرایند علمی 
و اجرایی ارزیابی در این مرحله با اشــراف دبیر 
صورت پذیرفت. ارزیابان معرفی شــده از سوی 
پژوهش خواهران به تأیید دبیر جشنواره رسید. 
حاصل این همکاری اعتمادســازی و هم افزایی 
بیشتر، شــناخت ارزیابان با تجربه حوزه علمیه 
خواهران و ایجــاد افق جدیدی در همکاری دو 
حوزه برادران و خواهران بوده اســت. دبیرخانه 
جشــنواره عامــه حلّی با ترکیبــی از بهترین 
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ارزیابان حوزه علمیه خواهران و برادران اســتان 
تهران کار ارزیابی را در مورد بیش از 1500 اثر 

به انجام رسانید.

آمار شرکت کنندگان
حضور چشــمگیر طاب در جشنواره عامه 
حلــی)ره( که پرچمــدار رقابــت در عرصه 
مقاله نویســی در حوزه هــای علمیه کشــور 
می باشد، همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. 
از ایــن رو برنامه ریزی جهت حضور حداکثری 
طاب حوزه های علمیه استان تهران بافاصله 
پس از اتمام چهارمین جشنواره عامه حلی)ره( 
استان تهران در معاونت پژوهش استان صورت 
پذیرفت و بر این اســاس تبلیغات گسترده ای 
در ایــن زمینه صــورت پذیرفــت. بحمداه 
اکنون که در انتهای راه یکساله قرار گرفته ایم 
می توان ثمره این تاش را دید. شرکت 1312 
نفر و ارســال 1512 اثر به دبیرخانه پنجمین 
جشــنواره عامه حلی اســتان تهران که  در 
استان تهران بی سابقه بوده است خود بازگوی 
این مهم می باشد. ازم به ذکر است از 1512 
اثر ثبت شــده در دبیرخانه جشنواره 721 اثر 
متعلق به حوزه های علمیه خواهران و 791 اثر 
متعلق به حوزه علمیه برادران استان می باشد. 
از نظر میزان شــرکت در 10 موضوع عمومی 
جشنواره نیز باید گفت؛ از مجموع 1512 اثر 
ارسالی 182 اثر در حوزه تفسیر و علوم قرآنی، 

48 اثــر در حوزه علوم حدیــث، 184 اثر در 
حوزه کام، 359 اثر در حوزه اخاق و تربیت، 
138 اثر در حوزه فقه و حقوق اســامی، 53 
اثر در حوزه فلســفه و منطق، 25 اثر در حوزه 
اصــول فقه، 142 اثر در حوزه تاریخ اســام، 
166 اثــر در حوزه ادبیات و 215 اثر در حوزه 
علوم انسانی مرتبط با حوزه دین در دبیرخانه 
ثبت گردیده اســت. همچنین از نظر شرکت 
آثار در3 قالب مورد تأیید جشنواره باید عنوان 
کرد: که 1140 اثر در قالب مقاله، 367 اثر در 
قالب پایان نامه و تحقیق پایانی و 5 اثر در قالب 
کتاب در دبیرخانه جشــنواره به ثبت رسیده 

است. 
همچنین در روند ارزیابی های سه گانه جشنواره 
در مرحله نخســت یا مرحله اجمالی1512 اثر 
شــرکت کننده مورد ارزیابی قرار گرفته که373 
اثر جواز حضور در مرحله تفصیلی اول را دریافت 
نمودند، در مرحله تفصیلی اول از 373 اثر 261 
اثر از ادامه رقابت بازماندند؛ در مرحله تفصیلی 
دوم نیز 112 اثر باقیمانده برای کســب رتبه با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
امید است با عنایات حضرت حق و تاش گروه 
جشــنواره عامه حلی)ره( استان تهران مراسم 
اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این دوره نیز به 
خوبی انجام گرفته و موجبات تشویق و ترغیب 
طاب جوان به فرهنگ مقاله نویسی و پیشرفت 

در این حوزه را فراهم آورد.
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موفقیــت در ارائه یک اثر علمــی عاوه بر 
بهره مندی مؤلــف آن از دانــش تخصصی 
درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مبانی 
نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که 
آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول 
نگارش علمی و مهارت در امر نگارش حاصل 
می شود. مهم ترین عناصر تشکیل دهنده یک 
اثر علمی، مؤلفه هایی را بــه همراه دارد که 
در اغلب رشته ها و حوزه های علمی عمومیت 
دارد و توجه به مجموع این عناصر به موفقیت 

یک اثر علمی خوب کمک خواهد کرد.
بدین منظور، دبیرخانه پنجمین جشــنواره 
عامه حلی)ره( استان اصفهان جهت گیری 
و هدف گــذاری خــود را در ارتقــای کیفی 
آثار از طریق برگزاری کارگاه های پژوهشــی 
و مشاوره علمی و شــکلی شرکت کنندگان 
محتــرم ممحض نمود که منجــر به ارتقای 
روشمندی فرایند تحقیق و رشد ارائه مقاات 
علمی در مقابل پایان نامه های سطح 2 گردید 
که می توان به عنوان وجه تفاوت این دوره با 

دوره های قبل ذکر نمود.
در این دوره، در حوزه اجرا نیز دبیرخانه پنجم 
در اصفهان موفق شد جشنواره مدرسه ای را 

در 10 مدرســه خواهران و برادران منتخب 
برگــزار نماید که از آثــار برتر در این بخش 
در اختتامیه که در مدارس برگزار شد تقدیر 

بعمل آمد.
طبــق برنامه ریــزی و فرآینــدی که برای 
جشــنواره در استان اصفهان در نظر گرفته 
شد بعد از برگزاری جلسات سیاست گذاری 
و هماهنگی هایی کــه در دبیرخانه صورت 
گرفت جشــنواره پنجم در مهر ماه فعالیت 
خود را آغاز نمــود. در این دوره در مجموع 
1437 اثر به دبیرخانه جشــنواره رسید که 
ســهم خواهران 802  اثر و ســهم برادران 
635 اثــر می باشــد. از این بیــن 5 اثر به 
عنوان رتبــه دوم ، 10 اثر بــه عنوان رتبه 
سوم و30 اثر به عنوان شایسته تقدیر حائز 
رتبه گردیدند که در مراسم اختتامیه در 20 
فروردین ماه بــا معرفی آثار برگزیده جوایز 
ایشــان با حضور معاون پژوهش حوزه های 
علمیــه بــرادران و خواهران کشــور، دبیر 
کشوری جشنواره عامه حلی)ره(، حضرت 
آیت اه طباطبایی نژاد مدیــر حوزه علمیه 
اصفهان و ســایر مسئولین حوزوی و طاب 

اهداء گردید.
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پژوهش، نبض تپنده و حیات بخش پیشرفت و توسعه 
است. امروزه نظام ها و کشورهایی پیشرفته محسوب 
می شوند که به صورت هدفمند و با نگاهی راهبردی 
اقدامات ُخرد و کان خود را، در عرصه های مختلف، 
مبتنی  بر بستر پژوهش و تحقیق به انجام می رسانند.

هرچند گســتره زمانی فعالیت های پژوهشــی در 
حوزه  های علمیه شیعه، به قدمت تأسیس این مکتب 
اســت و به عصر معصومین بر می گردد؛ اما اقتضای 
زمان و تحوات بنیادین اجتماعــی،  ما را ناگزیر از 
بسترســازی برای رشــد و ترویج فرهنگ تحقیق و 

پژوهش می نماید.
آمارگیری و وجود نظام ارزشــیابی مناســب یکی 
از مهم تریــن مؤلفه های ســاماندهی مؤسســات و 
نهادهای علمی آموزشــی است که بی توجهی به آن 
پی آمدهای غیر قابل جبرانی خواهد داشت. هیچ یک 
از سیســتم های علمی آموزشــی حــوزه علمیه از 
این قاعده کلی قابل اســتثنا نیست و بسته به نوع 
و کیفیت تشــکل ها،  طرح  و برنامه های متفاوتی در 

راستای ارزشیابی قابل اجراست.
در عرصه تحقیق و پژوهش نیز برنامه های مختلفی 
وجود دارد که هر کدام به نوبه خود بســتری برای 
رشد و ارتقاء کمی و کیفی دست آوردهای پژوهشی 

خواهد شد.
حوزه علمیه خراســان همه ســاله، با هدف ارزیابی 
وضعیــت پژوهش و تحقیق در ایــن حوزه و فراهم 
آوردن تمهید ازم برای ظهور ایده ها و اندیشه های 
نو در ساحت علوم اسامی و انسانی و ظرفیت سازی 
برای شکل گیری و رشد  شخصیت های پژوهشی، در 

کنار برنامه های متعدد علمیـ  پژوهشــی،  اقدام به 
برگزاری فراخوان آثار پژوهشی می نماید.

در این ســال ها جشنواره عامه حلی، فضای رقابت 
نویی را برای طاب جوان خراســانی پدید آورده و 
زمینه کشف استعدادهای برتر را بیش از پیش فراهم 

کرده است.
هر چند از گذشــته شــاهد حضــور پررنگ طاب 
خراســانی در همه ادوار این جشــنواره بوده ایم؛ اما 
مقایسه آمارهای و درصد موفقیت طاب خراسانی، 
از روند رو به رشــد ســطح علمی طاب و فضای 
خراسانی و شکل گیری روحیه تحقیق و پژوهش در 

میان طاب، حکایت دارد.
در دوره کنونــی مجموعه آثار رســیده به دبیرخانه 
استانی هفتمین جشنواره عامه حلی 1786 اثر بود 
که 1590 اثر مربوط به برادران و 196 مورد مربوط 
به خواهران است. آثار ارسالی پس از ارزیابی اجمالی 
و کســب امتیاز ازم، دو مرحله ارزیابی تفصیلی را 
طی کردند و در نهایت آثار برگزیده به کمیته داوران 
ارســال شد تا ضمن نقد داوری ها و تصحیح خطای 
احتمالی، بهترین ها انتخاب شوند که پس از برگزاری 
کمیته داوران 30 اثر برگزیده خراسان انتخاب و به 

مرحله کشوری راه یافتند.
در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای دســت اندرکاران 
جشنواره عامه حلی، امیدواریم در آینده به تناسب 
وسعت جمعیتی و جغرافیایی، با افزایش سهمیه آثار 
برگزیده حوزه علمیه خراســان،  درخشش بیش از 
پیش علمی طاب جوان خّطه عالم خیز خراسان را 

به نظاره بنشینیم.
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جشــنواره عامه حلی)ره( یکی از پربارترین 
برنامه هایی اســت که در حیطه فعالیت های 
پژوهشــی حوزه های علمیه اجرا می شــود و 
هر ساله به اقبال طاب برای شرکت در آن، 
افزوده شده و تشکیل جشنواره های مقدماتی 
تحت عنوان جشــنواره های استانی و حتی 
مدرســه ای باعث پربارتر شدن آن نیز گشته 

است.
جشنواره های استانی اقبال عمومی به امر 
پژوهــش و در نتیجه تمرین و تدریب آن 
در بین طاب مســتعد پژوهش به وجود 

آورده است.
با سیاســت افزایش جشنواره های استانی، 
مدیریت محترم حوزه علمیه استان قم نیز 
تصمیم به برگزاری جشنواره استانی نمود 
و امسال دومین دوره آن برگزار شده است. 
دبیرخانه جشنواره اســتانی از ابتدای مهر 
سال 93 همت خود را مصروف شناساندن 

جشنواره به طاب مدارس نمود و در جمع 
طاب حدود دویســت مدرسه حاضر شده 
و از مزایــای پژوهش و جشــنواره عامه 
حلی)ره( برای آنها ســخن گفته اســت و 
پس از اتمام فراخوان به ارزیابی آثار رسیده 

پرداخت.
تعداد آثار ارسالی به جشنواره دوم 1341 اثر 
می باشد که 1042 اثر توسط برادران طلبه و 
299 اثر توســط خواهران طلبه به دبیرخانه 
جشنواره استانی ارســال شده است. ازم به 
ذکر است که آثار برادران نسبت به دوره اول 
که 593 ارسال کرده بودند حدود 75 درصد 

رشد داشته است.
در مراســم پایانی جشــنواره اســتان قم از 
صاحبان 40 اثر برگزیده و 39 اثر شایســته 
تقدیر تجلیل بــه عمل آمد. همچنین از 48 
اثر نیز در مدارس علمیه به عنوان شایستگان 

تقدیر این مدارس تجلیل خواهد شد.
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تا نیمه دوم ســال 1388 حوزه علمیه فارس 
فاقد معاونت پژوهش بود و پس از تأســیس 
معاونــت پژوهــش رفته رفته فرهنگســازی 
صورت گرفت و بحث پژوهش که قبل از آن 
امری شخصی بود و بعضی بصورت انفرادی به 
آن می پرداختنــد، بصورت یک دغدغه حوزه 
درآمد بطوری که تعداد آثار تحویل شــده به 
جشــنواره عامه حلی)ره( از 14 اثر در سال 
88 با رشــد بیش از 50 برابر به 715 اثر در 
سومین جشنواره عامه حلی)ره( در سال 89 
رسید. و این اولین بار بود که نام استان فارس 
به عنوان استان برتر پژوهشی البته از حیث 
کمیت آثار ارسالی در قم مطرح گردید و این 

امر سه سال متوالی ادامه پیدا کرد.
تا اینکه در سال گذشته توفیق برپایی اولین 
جشــنواره عامه حلی)ره( استانی را داشتیم 
و در ســال جاری نیز دومین جشــنواره را با 
مشــارکت حوزه علمیه خواهران اجرا کردیم 
که در این دوره، از 1012 اثر دریافتی توسط 

دبیرخانه اســتانی، تعداد 550 اثر مربوط به 
طاب برادر اســتان و 462 اثــر مربوط به 

طاب خواهر بوده است.
با توجه به بستر ایجاد شده و فرهنگ سازی 
مناســب صورت گرفته بایــد بصورت جدی 
به امــر آموزش پژوهش و استانداردســازی 
آثار پژوهشــی طاب عزیز استان بپردازیم و 
در این زمینه زیرســاخت هایی نیاز است که 
باید توســط مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
و عنایت اعضاء شــورای عالــی حوزه ایجاد 
گردد که من جمله آن ساعت درسی موظفی 
در موضوع آموزش پژوهشــی و نمره داشتن 
پژوهش بــه عنوان یک درس مســتقل در 
کارنامه درس حوزه علمیه اســت، که در پی 
آن تولید آثار پژوهشی امری قطعی است که با 
استانداردسازی و تدوین موضوعات مورد نیاز 
جامعه اسامی می توان با همین حرکت های 
علمی که در سطح مدارس صورت می گیرد 

بسیاری از نیازها را مرتفع ساخت.
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به حمد اه امسال نیز در هفتیمن جشنواره عامه 
حلی)ره( که برای دومین ســال پیاپی در استان 
کرمان به شــکل استانی برگزار شد شاهد رشد و 
استقبال  چشــمگیری از حضور طاب پژوهشگر 
بودیم.  مجموع آثار استان کرمان در سال گذشته 
723 اثــر بود اما امســال 1200 اثر در قالب های 

مختلف به دبیرخانه ارسال شد.
آثار هم به لحاظ شــکلی و  هــم به لحاظ کیفی 
نســبت به سال گذشته بســیار متفاوت و ارتقاء 
یافته تر بــود. کار ارزیابی ها هم دقیق تر از ســال 
گذشته انجام شد. به نظر می رسد که ما به اهداف 
خودمان در ایجاد انگیزه و حساســیت نسبی در 
فرهنگ سازی پژوهش دست یافته ایم و حتی توان 
تهیه انبوهی از آثار در ســال های آینده نیز وجود 

دارد.
اکنون آنچه نیاز داریم این است که باید براساس 
یــک اولویت بنــدی مناســب محتــوای علمی 
محصوات را متناسب با نیازها ساماندهی کنیم. 
باید یک شــبکه علمی و تحقیقاتی برای تولید و 
تهیه مقــاات فراهم کنیم کــه در آن نظامی از 
موضوعات تحقیق پذیر و قابل ارائه وجود داشــته 
باشــد. در هر صورت ترسیم چرایی و چیستی و 
چگونگی ادامه این حرکت، مســأله بسیار مهمی 

است.
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یکــی از مهم ترین وظایــف حوزه های علمیه 
تهیه و تدوین نرم افزار تمدن اســامی اســت 
و قطعا این مهم تحقــق پیدا نمی کند مگر با 
ژرف اندیشی و تحقیق که منجر به تولید فکر و 
تبیین و تحکیم مبانی اسامی و انطباق معارف 

دین با اقتضاءات عصر و زمان شود.
جشــنواره عامه حلی)ره( یکی از مهم ترین 
اقداماتــی اســت که می توانــد پژوهش را در 
بین طاب جوان ترویج نموده و مسیر تربیت 
محققیــن علوم اســامی را همــوار نماید. با 
خواست و اراده حق تعالی حوزه علمیه استان 
همدان توفیق یافت تا برای دومین سال متوالی 
در حد وسع و توان خویش به این وظیفه مهم 

عمل نماید.
در این راســتا جشــنواره عامه حلی)ره( این 
حــوزه مبارکه موفــق به دریافــت 409 اثر 
پژوهشــی از طاب جوان گردید که به ترتیب 
شامل 305 مقاله، 79 تحقیق پایانی، 5 کتاب 
و 4 پایان نامه می باشــد و از این تعداد، 24 اثر 

حائز رتبه برتر و شایسته تقدیر گردیدند.
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با عنایــت خداوند متعــال و توجهات حضرت 
ولی عصر)عج( و تاش و همکاری مدیران محترم 
مدارس اســتان و طاب گرامی و تأیید معاونت 
پژوهش حوزه های علمیه و دبیرخانه کشــوری، 
اولین دوره جشنواره استانی عامه حلی)ره( در 
سال تحصیلی 93-94 در استان آذربایجان شرقی 

برگزار شد.
با توجه به شــرکت قابل توجه طاب در ســال 
گذشــته و کســب امتیاز میزبانی و اعان آن از 
ســوی معاونت پژوهــش حوزه هــای علمیه و 
دبیرخانه مرکزی جشنواره، کار اجرایی جشنواره 
اســتانی از اول مهــر ماه با برگزاری جلســات 
توجیهی و هماهنگی های صورت گرفته با مرکز 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان و دبیرخانه 

مرکزی جشنواره، آغاز گردید.
بــا عنایــت و توجه خــاص آیــت اه مجتهد 
شبســتری، رئیس شورای استان و تأکید ایشان 
بر برگزاری هرچه بهتر این جشــنواره و حمایت 
و راهنمائی های مدیران محترم استانی )برادران 
و خواهران( و تشــکیل کارگروه علمی. اجرایی 
و معرفــی آنان به دبیرخانه کشــوری. اقدامات 

ذیل الذکر صورت پذیرفت:
 نامه نگاری های ازم به مدیران مدارس جهت 
تشویق و زمینه سازی های مناسب برای شرکت 

طاب
  طراحی پوســترهای متناســب تبلیغاتی و 

ارسال آن به مدارس

 برگــزاری جلســات متعدد هم اندیشــی با 
شورای علمی و اجرایی جشنواره

 حضور دبیر محترم جشنواره کشوری و ایراد 
سخنرانی در مدارس مختلف استان

 دریافت آثار که در این دوره با رشد 6 برابری 
نسبت به سال گذشته که حدود 600 اثر بود

 ارزیابی اجمالی آثار رســیده که از این آثار 
تعداد 170 اثر به ارزیابی تفصیلی راه یافتند

 ارزیابی های تفصیلی توســط داوران اول و 
دوم که از این تعداد 32 اثر برگزیده و 25 اثر به 

عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.
و در نهایــت با حضور معــاون محترم پژوهش 
حوزه های علمیه به همراه دبیر محترم کشوری 
جشنواره و هیئت همراه در مورخه 93/12/23 
اختتامیه جشنواره استانی برگزار گردید که در 
این مراســم، آیت اه مجتهد شبستری. رئیس 
شورای استان و حجت ااسام والمسلمین عماد 
معاون محترم پژوهش حوزه های علمیه به ایراد 
ســخنرانی پرداخته و در پایان توسط ایشان از 
برگزیدگان و شایســتگان تقدیر با اعطاء لوح و 

جوایز نقدی متناسب تجلیل به عمل آمد.
در پایــان از عنایات و توجهات ویژه امام جمعه 
و رئیس شورای استان و معاون محترم پژوهش 
حوزه هــای علمیــه و دبیر محترم جشــنواره 
کشوری و اساتید محترم داور و تمامی عزیزانی 
کــه در این امر ما را یاری فرمودند کمال تقدیر 

و تشکر را دارم.
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پژوهــش تغذیه کننده آموزش و در راســتای 
باا بردن ســطح فرهنگ؛ عامل ارتقاء سطوح 
مختلف نیازهای دینــی، اعتقادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی افراد جامعه می باشد.
آشــنایی با ایــن یافته های دینــی و برآورده 
ســاختن نیازهای اعتقادی و پاسخ به شبهات 
در گرو برگزاری جشنواره هایی است که بتوان 
با دغدغه های دینداران و معتقدین آشنا شد، 
دراین راستا برگزاری جشــنواره عامه حلی 
موجب آشنا شــدن با پژوهش های حوزویان 
محترمی است که به دنبال پاسخ به سؤال های 
اعتقــادی و دینی در زمینه هــای گوناگون و 

برطرف کردن این نیازهای دینداران است.
جرقه اولیه جشــنواره عامه حلی استان یزد 
به پیشنهاد معاون محترم آموزش و پژوهش 
زده شــد که به دنبال مطرح شــدن چنین 
جشــنواره ای، فرخوان آن به تمام حوزه های 
علمیه استان اطاع رسانی شد که در پی آن، 
طاب محترم بــرادر و خواهر تعداد 276 اثر 
در قالب های کتاب، پایان نامه، تحقیق پایانی 
و مقالــه تدوین نمــوده بودند بــه دبیرخانه 
جشــنواره ارســال نمودند که پس از ارزیابی 
اجمالــی، 152 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی 
راه یافتند و پس از ارزیابی تفصیلی، 6 اثر حائز 
رتبه شدند  و 17 اثر به عنوان شایسته تقدیر 

انتخاب شدند.

اهم برنامه های جشنواره:
 تاوت قرآن کریم؛

 بیان خیرمقدم و آمارتوسط دبیر جشنواره؛
 اســتفاده از بیانات معاون پژوهش حوزه 
های علمیه حجت ااسام و المسلمین حاج 

آقای عماد )زیدعزه(؛ 
 اســتفاده از بیانات مدیــر پژوهش حوزه 

علمیه خواهران؛
 پخش مســتند معرفی حوزه های علمیه 

شهر یزد؛
 معرفــی برترین ها و اهــداء جوایز و لوح 

تقدیر.
ازم به ذکر اســت ایــن جشــنواره در روز 
دوشــنبه 18 اســفند 1393 برگزار گردید و 
شــخصیت هایی همچون نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه شهر یزد، حضرت آیت اه ناصری، 
معاون پژوهش حوزه های علمیه حجت ااسام 
والمســلمین حاج آقای عمــاد و تیم همراه، 
مدیران استانی حوزه علمیه برادران و خواهران، 
مدیران مدارس علمیه، اساتید، کادر مدارس و 

طاب و سایر عزیزان شرکت نمودند. 
این جشنواره آغازی است برای برگزاری دیگر 
جشنواره ها در سال های آینده و مقاات بیشتر 
جهت برطرف کردن نیازهای دینداران و تبلور 

بخشیدن به دین مبین اسام.
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D ،)با تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی)ره

جشنواره های مدرسه ای عامه حلی)ره( در سال 1393 به 
صورت آزمایشی و بر اساس آیین نامـه ارزیابی و فرم هـای 
ارزیابـــی جشنواره عامه حلی)ره( در تعدادی از مدارس 

سه استان قم، اصفهان و کرمان برگزار شد.
در اســتان اصفهان، با تصویب شــورای جشنواره استانی، 
امام  اباصالح)عــج(، صاحب الزمان)عج(،  مدارس علمیــه 
باقرالعلــوم)ع( و  صــادق)ع( خوراســگان، دارالحکمــه 
ولی عصر)عــج( در حوزه علمیه برادران و مدارس مجتهده 
امین، النفیســه، فاطمه محدثــه)س(، فاطمه زهراء)س( 
خمینی شــهر و زهرائیه)س( نجف آباد جهت برگزاری این 

جشنواره انتخاب شدند.
پس از انجام ارزیابی های آثار این مدارس و مشخص شدن 
برگزیدگان هر مدرسه، طی مراسماتی در این مدارس و با 
حضور حضرات آیات و حجج اســام والمسلمین ناصری، 
فقیه ایمانی، مهدوی، فراهینی و سجادی در بخش مدارس 
برادران، جوایز نفرات برتر هر مدرسه اهداء شد. در بخش 
خواهران نیز، طی یک مراسم متمرکز در مدرسه النفیسه 

نفرات برتر 5 مدرسه مورد تقدیر قرار گرفتند.
در استان های قم و کرمان، با تصویب شورای جشنواره در 
این دو اســتان، مقرر شد آثار مدارس علمیه در جشنواره 
اســتانی بررسی و ارزیابی شــده و به نفرات برتر مدارس 
خواهران و برادران جوایزی اهدا شــود که در اســتان قم، 
پــس از اتمام ارزیابی ها، از تعــداد 47 نفر از صاحبان آثار 
برتر مدارس برادران و 24 نفر از صاحبان آثار برتر مدارس 
خواهران در اردیبهشت ماه 1394 تقدیر بعمل آمده است. 
در اســتان کرمان نیز، در آینده نزدیک و طی مراســمات 
مجزا، از نفرات برتر کلیه مدارس تقدیر بعمل خواهد آمد.
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خاصة المحتوی
اختلفوا فی مراتب العلم وأصنافه:

َفمنهــم َمن یقــول: إَن العلم علی أربــع مراتب؛ ِلَن 
النفــس ذاُت أربع قوی ِمن الحــس و الخیال،و الوهم 
والعقل، فلِکل قوٍة مرتبة ِمن العلم و هذا هو مشــهور 

المشاء. 
و منهم َمن ذهبإلی تثلیث مراتب اإدراک إلی الحس 
و الخیال و العقل، کما فعله صاحب السفار رحمه اه، 
و اســتدل علی مخالفته بما محَصلــه: أَن الفرق بین 
اإدراک الوهمــی و العقلی لیس بالذات، بل أمٌر خارج، 
و هــو اإضافة إلی الجزئی و عدُمها، و ِمثل هذا الفرق 
ا یوجب لِلوهم اســتقاًا عن العقل بوجٍه، ِمن حیث 

یختص بمرتبة ِمن مراتب العلم.
و ثالــٌث ذهَب إلی أن العلم علی مرتبتین، ِإســقاِطه 
الحَس، کما أســقَط السابُق الوهَم، و دلیله: هو نفس ما 
فی قول الصدرا رحمهما اه، إا أنَه نَبه علی أَن الفرق 
بین اإدراک الحســی و الخیالی لیس بالذات إیضًا، و 

العجب أنَه أسقط الحس دون الخیال!
و المختــار هو عدم االتزام بأحــد هذه القوال، أما ا 
ُیرَکن إلی الول ِمنها فِلَن النفس ا تنحصر فی هذه 
الربعــة، بل هی أزید کالمتصرفــة، فإن کان الماک 
فــی جعل المراتب مجــرد وجود القــوی - یعنی إن 
تعــددت بتعددها - إذاً یکوَن العلم علی خمس مراتب، 
لو انحصرت فی الخمســة و هکــذا، و إن ادعی أحد: 
أَن المــراد ِمن القوی - فــی کام هواء - لیس إا 
الُمدرکة منها، مع أَن المتصرفة لیســت بمدرکٍة کما ا 
یخفی، فجوابه هو أَن المســألة إن فِرضت هکذا إذاً ا 
یجوَز تربیعه، بل الواجب أن نقول: إَن العلم علی ثاث 
مراتب، بإسقاط مرتبة الخیال؛ و ذلک ِلن الخیال لیس 

بمدرکٍة إیضًا کالمتصرفة.
أمــا ا نقول بما ذهب إلیه الصدرا؛ فِلَن هذا الفرق ا 

یختص بهذین اإدراکین، بل هو فرٌق یشــمل جمیع 
اإدراکات، إذا یقــاس بالعقل. هــذا یعنی ا فرق بین 
اإرداک العقلــی و غیره - وهمیــًا کان ذلک الغیر أو 
حسیًا أو غیرهما إاهذاالفرقوهواإضافةإلیالجزئیوعد

مها، کالفرق بین اإدراک العقلی و الوهمی، فإَن العلم 
بحاشوة العسل مثًا ِمن المحسوس و العلم بالحاوة 
ِمن دون أیة إضافة إلی جزئٍی کالعســل ِمن المعقول، 
و ا فــرق بینهما إا باإضافــة إلی الجزئی و عدمها.

فُیستَدُل علیه بازم قوله رحمه اه تعالی:
الموجــود بیــن اإدراک العقلي و الحســي لیس إا 
اإضافــَة إلی الجزئي و عدَمها، لکــن ِمثُل هذا الفرق 
ا ُیوِجب استقاًا عن العقل، فلیس لِلحس مرتبة بین 
مراتــب العلم حتی یمکن اختصاصه بمرتبة خاصة، مع 

أنَه لم یذهب إلیه.
و کذلک ا نعتمــد بالتثنیة التی قاله العامةرحمه اه 
تعالــی، لِیرد علیه ما أوردناه علی ســابقه رحمه اه، و 
أکثر. إضافًة إلی أَن إسقاط الحِس دون الخیال ِمَما ا 

دلیل له و ا ترجیج.
و الذي ُیرجی أن یتحَقــَق في هذا المجال هو التنبیه 
علی عــدم صحة هذه القوال اوًا، ثــم الوصوُل إلی 
ماٍک في هذه المســألة ثانیًا، حتی یمکن لِلباحث أن 
یســتند فیما ذهب إلیه بذلک المعیــار، و یمکن إیضًا 
لِلناقد أن یستمســک فیمخالفته بذلک، إما یناقش في 
أصــل المعیار و صَحتِه، و إما فــي عدم تطابُق مذهبِه 
لِمعیاره، یعني یستشــکل بأَن مــا ذَهَبإلیه القائل في 
مراتب العلم ِمــن تثلیٍث أو تربیٍع أو نحوهما ا یطابق 
اختیاَره في ماکتعیین تلک المراتب لِلعلم، فلم یذهب 

بحسب ماکه و معیاره.
و المهم أن یکون هناک عماٌد یدور علیه کُل المباحث 

إثباتًا کانت أو نفیًا.

ک ک Cめ 9را〉╃ اDدرا Eالم

مرتضی اصل رنگرز ششگانی
برگزیده رتبه 1
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 س′ر 〉طTر > ぉا《گا< こ╋اسC احکام すもا《ا
C9Eاس よدر 9╋ط

علی ابراهيم پور
برگزیده رتبه 2

در کتب منطق اســامی مباحثی شــامل تناقض و عکس 
مستوی و... یافت می شود. با نگاهی گذرا به کتب قدما و کتب 
جدید منطق دانان اسامی تفاوت و تغییر نگاه منطق دانان، 
تحول در جایگاه و اهمیت این مباحثـ  اعم از شیوه بحث و 
ورود و خروج، تعداد و تبویب ـ در منطق به چشم می خورد.

این تفاوت ها مبدأ این سؤال است که احکام قضایا در دیدگاه 
منطق دانان اسامی چه اهمیت و جایگاهی و در طول تاریخ 
منطــق چه تحواتیـ  از نظر تعــداد و انواع و نوع تبویبـ  
داشته است؟ و اینکه این تحوات چه تأثیری بر علم منطق 

داشته است؟
در ایــن مقاله، بنا بر یافته هایی که از کتب قدما و متأخرین 
منطق دان به دســت آمد، ســیر تطور احکام قضایا به چهار 
دوره تاریخی تقسیم شده است و در هر دوره با لحاظ تاریخ 
حیات نویســنده، تبویب کتاب آنها شناسایی شده و جایگاه 
احکام قضایا در آن کتاب و همچنین تعدادی که به آن اشاره 

کرده اند مطرح شده است.



66

ویـژه نـامه هفتمـین جشنـواره عـامه حـلی )ره(  |  اردیبهشت ماه 1394

متن کاوی موضوعــی قرآن کریم، یک رویکرد جدید در »پردازش ارتباطات معنایی« 
میان »آیات قرآن کریم« اســت که با استفاده از »ابزارهای داده کاوی« به این کاوش 
می پردازد. با استفاده از »مبانی تفسیری عامه طباطبایی« در »نگاه موضوعی« و »نگاه 
غایت محور«، یک »پیکره موضوعی« از آیات قران کریم تشــکیل دادیم که این پیکره 
شامل یک »بخش تفســیری« )در دو حالت »مدل سوره« و »مدل آیات مرتبط«( و 

یک »بخش تشخیصی« می باشد.
موضوعات مطرح شــده در این »پیکره ی موضوعی«، مبتنی بر »تفســیر المیزان« و 
»مجموعه ی رســائل عامه طباطبایی«، شامل »هفت موضوع اصلی« از کل محتوای 
آیات قرآنی می باشــد که با نظمی توحیدی، یک »نظام معنایی جامع و منسجم« را 

تشکیل می دهد.
»بخش تفسیری پیکره ی موضوعی« شامل یک »ساختار معنایی« برگرفته از »تفسیر 
المیزان« اثر عامه طباطبایی)ره( اســت که برای »ارزیابی« ارتباطات کشــف شده 
در »الگوریتم های داده کاوی« و »تفســیر مدل های کشــف شده« مورد استفاده قرار 

می گیرد.
»بخش تشخیصی پیکره ی موضوعی« نیز شامل انواع »دیتاست های موضوعی« است 
که جهت دادن ورودی به »الگوریتم های داده کاوی« و اجرای »پردازش های رایانه ای« 

استفاده می شود.
ما در این تحقیق برای اثبات »معنادار بودن« طرح »متن کاوی موضوعی« در »کشف 
ارتباطــات معنایی« میان »آیات قران کریم« به عنوان نمونه طرح را بر روی ســوره 
»الحجر« )در مدل ســوره( و آیات تفســیری مرتبط با آیه ی 21 این سوره )در مدل 
آیات مرتبط( اجرا نمودیم و در پایان توانستیم با میزان مطلوبی به »کشف ارتباطات 

معنایی« در »10 آزمون داده کاوی« )از 29 آزمون انجام شده( برسیم.
در پایان با استفاده از طرح اثبات شده ی »متن کاوی موضوعی« در این تحقیق، زمینه ی 
پیاده سازی آن در »کّل قرآن کریم« به صورت طرح پیشنهادی ابداعی »شبکه ی جامع 

معنایی آیات قرآن« مبتنی بر »تفسیر المیزان« بوجود آمده است.

کëRــم   ゑ┷ــرも  Cعــ=せ=9  B<کا が9╉ــ
 Wــë9ع╋ا ار〉╇اطــا╁   へــけک ぉ@ــ╅ 
ゑاえ′س′ر المま〈 Bر 9╇╋اä ،╁ا》┷ ゑ9′ا

محمدحسين صالحی شهرودی
برگزیده رتبه 2
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عشــق در ادبیات عرفانی همان محبت شدید اســت که به حقیقی و مجاز ی تقسیم 
می شــود. عشق مجازی که متعلق آن انسان است از آن رو دارای اهمیت بررسی است 
که ممکن است در مراحل مختلف سلوک عرفانی و در راه رسیدن به وحدت حقانی بر 
ســالک عارض شود. عشقی که در ظاهر مصداق کثرت است با ماهیت سلوک عرفانی 
که اقتضای وحدت دارد در تضاد است. سالک با یک پارادوکس عینی مواجه می شود. 
ممکن اســت سطح معرفتی او چنان نباشــد که یاری گر وی در حل این تضاد باشد؛ 
از این رو ممکن اســت از سیر باز بماند. بنابراین عشق مجازی )انسانی ( نیاز به تبیین 

معرفتی دارد.
ایــن پژوهش که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه  ای و با بهره گیری 
از شــیوه ی هرمونتیک مطرح در مباحث اصول فقه شیعی تدوین یافته است، درصدد 
پاســخ به چرایی و چگونگی عشــق مجازی در مراحل مختلف سلوک عرفانی از بدو 
شکل گیری عرفان اسامی تا قرن هفتم است. برای این منظور ابتدا با بررسی علل عدم 
ظهور عشق مجازی در آثار عرفانی ســده های اولیه و واکاوی علل ظهور آن در قرون 
میانی )قرن چهار به بعد( به این نتیجه می رسد که تا پیش از ابن عربی نسبت به فلسفه 
عشق مجازی دو دیدگاه عمده در عرفان اســامی وجود دارد؛ دیدگاه کارکردگرایانه 
که عشــق مجازی را مقدمه و پلی برای رسیدن به عشق إلهی می داند و دیدگاهی که 

مبنای آن وحدت وجود است.
بر اساس دیدگاه اخیر به لحاظ وجودشناختی عشق انسانی همان عشق رحمانی است 
و هر دو حقیقت یکســانی دارند و تفاوت آنها می تواند برای غیر واصان تنها به لحاظ 

نقص بعد معرفت شناختی باشد.
افزون بر نتیجه فوق، با تتبع تاریخی در سیره عملی عرفا نسبت به وجود عشق مجازی 
در زندگانی آنان و تأثیر آن در سلوک عرفانی شان این نتیجه بدست آمد که سالک در 
هر مرتبه از سلوک عرفانی، نوعی از عشق انسانی را تجربه می کند که متمایز از مقامات 
بااتر و مادون خود است. عشق انسانی عارف واصل با عشق انسانی سالکی که در اوایل 
یا اواسط ســلوک عرفانی قرار دارد یکی نیست. به ظاهر، همه عشق انسانی را تجربه 
می کنند اما این عشق در هر مرحله ای از مراحل سلوک عرفانی از نظر ماهوی و شدت 

و حدت با مرحله پیشین متفاوت است.

めلسま? عぃ9 よけاBあ در سل=ک

زهرا کلهر
برگزیده رتبه 2
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این پژوهش به بررسی صحت انتساب رساله »سامان و ابسال« به ابن سینا، و نیز بررسی 
محتوای احتمالی آن می پردازد. رساله ای که از آن متن مستقیمی در دسترس نیست و 

تاکنون تحقیقی بر روی آن انجام نشده است.
برای رسیدن به این مقصود، شواهد موجود در دیگر آثار ابن سینا، شواهد موجود در آثار 
دیگر فاسفه، و نیز قرائن موجود در دو رساله داستانی دیگر ابن سینا، بررسی می شوند؛ 
هم شــواهدی که بر اصل وجود این رساله دالت می کنند، و هم شواهدی که در مورد 

محتوای آن گزارشی به دست می دهند.
از طریق این بررسی ها، این نتیجه به دست می آید که ابن سینا قطعا این رساله را تألیف 
کرده است و وجود آن قطعی است، هر چند در مورد محتوای آن شاهد قطعی ای وجود 

ندارد و صرفا دو دسته گزارش در مورد دو نوع محتوا از آن موجود است.

This paper focuses on the attribution of Salaman va Absal treatise 

to Avicenna, and its probable content of which, no manuscript 

is available and no study has been done either. To reaching 

that, evidences in other Avicenna’s books, evidences in other 

philosophers’ books, and evidences in two other Avicenna’s 

ictional treatises will be examined. These evidences cover both 

those which have implication on its existence, and those have 

reports on its content. The analyses show that though Avicenna 

certainly has wrote this treatise, i.e. Salaman va Absal, there is 

no absolute evidence as to its content; it seems that we have 

just two kind of reports, about two possible kind of its content.

ا》╉ســا┿  صحــ╅   ゑ=را9ــ¡ï  CــけA<Çï
رسال? B س9Eاゑ > ا]سال ]? اがä س′╋ا

سيد محمدکاظم مددی الموسوی
برگزیده رتبه 2
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دف یکی از آات موسیقی است که تاریخ پیدایش آن به بعد از حضرت آدم)ع( بر می گردد 
و در میان برخی از امت های گذشته هم چون قوم لوط و بنی اسرائیل، در کنار شراب و قمار 

از تفریحات و سرگرمی های شادی آور رایج بوده است.
در مورد حلیت و جواز اســتعمال آات موســیقی اختاف آراء فراوانــی وجود دارد و این 

اختاف در زمینه دف نوازی بیشتر از سایر آات می باشد.
از آنجا که وظیفه ما آگاهی از احکام واقعی الهی می باشد، باید سعی شود تا منابع روایی که 
عمده دلیل جواز یا عدم جواز دف نوازی است بررسی شده و احیانا اگر تعارضی در این باره 

بین روایات وجود دارد، برطرف شود.
هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت، روایاتی در زمینه دف نوازی وجود دارد، اما به 
خاف روایات معتبر شــیعه، روایات دال بر جواز دف نوازی، بیشتر در کتب اهل سنت است 
که با بررســی محتوای این روایات، به جعلی بــودن آنها پی می بریم؛ زیرا در برخی از آنها 
نسبت های ناروایی به پیامبر عظیم الشأن اسام)ص( داده شده و عصمت ایشان را شکسته 
است و برای باا بردن مقام خلفای خود، شأن و منزلت آن حضرت را پایین آورده است. از 
طرفی، چند روایــت داریم که حکایت از دف نوازی در ازدواج حضرت زهرا)س( دارد که با 

بررسی سند و محتوای این روایات، نامعتبر بودن آنها معلوم می شود.
البته برخی از فقهای شیعه هم چون شهید اول و شهید ثانی، قائل به جواز دف فقط در نکاح 
هستند که مســتند آنها برخی از همین روایات ضعیف اهل سنت است که به کتب شیعه 
راه پیدا کرده است، اما چون برخی دیگر از فقها هم چون شیخ طوسی، عامه حلی و شیخ 
انصاری این جواز را نپذیرفته اند، بنابراین نمی توان گفت که عمل نمودن علما به این روایات، 

جبران کننده ضعف آنهاست؛ چراکه علماء اتفاق بر عمل به این روایات ندارند.
نتیجه اینکه با بررسی روایات عدم جواز دف نوازی متوجه می شویم که این روایات از لحاظ 
سند و محتوا بسیار صریح تر و قوی تر از روایات جواز دف نوازی است و از طرفی روایات دال 
بر جواز دف نوازی، بخاطر اینکه مصداق لهوالحدیث و قول الزور هستند و خداوند متعال در 

قرآن این ها را مذمت نموده است، بنابراین این روایات مخالف با قران نیز هست.

دひ اち╋9 あر اسEم

فرشته مؤمنی
برگزیده رتبه 2
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در عصر حاضر، هیآت مذهبی به عنوان اثرگذارترین نهاد اجتماعی ـ مذهبی در میان 
شــیعیان، نقش آفرینی های بزرگی را در هدایت و تربیت جوان داشته است. از این رو 
این پایان نامه ضمن ارائه تعریفی از هیآت مذهبی، به بررسی ایه های ماهیتی و کلی 
و جمع آوری اطاعاتی از عملکرد این نهادها در میان جامعه نموده است؛ تا با تحلیل 
صحیــح از نقاط قوت و ضعف این مجموعه ها، بهترین راهکارها و پیشــنهادات را در 
جهت پیشگیری و یا اصاح درونی این گونه هیآت برای هدایت و راهبری جوانان ارائه 

نماید.
این تحقیق با هدف قرار دادن چهار هیأت از هیآت نمونه کشــوری در اســتان های 
مختلــف، جامعه آماری خود را مورد بررســی و تحلیل در پنج حــوزه قرار می دهد 
که شــامل: 1. شناخت ماهیتی و مفهومی هیآت 2. شناخت کارکردها و ساختارهای 
موجود )قدیم و جدید( هیآت 3. تأثیر و چگونگی نقش هیآت در فرهنگ و فکر جوان 
و ظرفیت ها  4. شناخت ظرفیت ها و بررسی تأثیرات هیآت مذهبی در اخاق و رفتار 

جوان 5. آسیب شناسی و تعیین راهکارهای مناسب برای رفع آن می باشد.
از جمله مهم ترین یافته های این پایان نامه، بیان تعریفی بدیع و تازه و ارائه جلوه ای نو 
از هیآت، متناســب با نیاز عصر حاضر در جامعه می باشد و ارائه این خط سیر جدید 
در تعریف ســبب شده است تا تاریخی دیگر از شکل گیری هیآت متفاوت با آنچه که 

از این مجموعه ها تا به حال توسط محققین دریافت و ارائه شده است به دست آید.
تبیین کارکردها و ساختارهای ناشــناخته )در نزد محققین( و پنهان هیآت مذهبی 
در عصر حاضر از دیگر یافته های بدیع در این رســاله می باشــد. ضمن اینکه تطبیق 
برنامه های اجرایی هیآت و شــناخت ابزارهــای ازم برای تربیت جوان در عرصه های 

مختلف فکری و فرهنگی و اخاقی و رفتاری از جمله این یافته ها می باشد.
در پایان نظرسنجی ها و مشــاهدات نگارنده این رساله، تأثیرات برنامه های اجرایی و 
ســازمان و ســاختار هیآت را بررســی نموده و آمارهای جدیدی در تجزیه و تحلیل 

عملکردهای مختلف این نهاد ها برجای گذارده است.

》A くみ′¨ــ┻╁ C╇Aっ9 در 
ゑا=ぉ C╋》د Bر╇Aرا

سيد محمد آقا ميری
برگزیده رتبه 2
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»دین« به عنوان مجموعه ای از عقاید، اخاق و مقررات است که از سوی خداوند برای 
هدایت بشر فرستاده شده اســت، اما در طول تاریخ، گروه های معاند با این ابزار الهی 
به مبارزه برخاسته اند. پژوهش حاضر در مورد ابعاد دین ستیزی با توجه به آیات قرآن 

کریم می باشد.
عمده منابع استفاده شده در این پژوهش، تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت بوده است 

اما برای بررسی بیشتر به کتب روایی و اخاقی هم مراجعه گردیده است.
محقق در این پژوهش بر آن اســت تا در سایه قرآن، روش های دین ستیزان در طول 
تاریخ و آثار و زمینه های دین ستیزی را تبیین کرده و در نتیجه راه های مقابله با آنان 

را بدست آورد.
با عنایت به اهداف ذکر شده، این بحث در پنچ فصل تدوین شده است.

پــس از بیان کلیاتی از تحقیق، با توجه به کاربــرد زیاد و کلیدی بودن برخی واژگان 
چون، دین، ستیز، دشمنان، دین ستیزان به تعریف و تبیین این مفاهیم پرداخته خواهد 

شد.
به منظور فهم عواملی که به پدیده ی دین ستیزی منجر می شود، فصل دوم تحت عنوان 
»زمینه های دین ستیزی« گردآوری گردیده است و در فصل سوم، به بررسی شیوه های 
دین ســتیزان از دیدگاه قرآن، در سه گفتار می پردازد که عبارتند از شیوه های آنان 1. 

در برابر رهبران دینی 2. در برابر مبانی مکتب 3. در برابر پیروان دینی.
دینداران باید با هدف مقابله با این روش ها، با »روش های مقابله با دین ستیزان« آگاه 
باشــند که فصل چهارم در همین راســتا  دو گفتار »وظایف نیروهای دینی نسبت به 
خودشان در برابر دین ســتیزان« و »وظایف نیروهای دینی نسبت به دین ستیزان در 

مقابل شگردهای آنان« را مورد کندوکاو قرار داده است.
آنچه از بررسی موارد فوق الذکر به دست آمد این بود که قرآن به عنوان کتاب آسمانی 
جامع و جاویدان، در موارد بســیاری به مسلمانان نسبت به دشمنان دین، روش های 
آنان و زمینه های آثار دین ســتیزی هشدار داده و برای مقابله با آنان، راه هایی را پیش 

روی اهل دین قرار داده است.

ゑ┷رも >د《دگا あا Bえ′╉س がëد

منصوره اسکندری نژاد
برگزیده رتبه 2
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