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چهارمین جشنواره استانی عامه حلی(ره) در استان اصفهان روز
پنجشنبه  15اسفند  1392با حضو مسؤولین و طاب جوان خواهر و برادر
این استان برگزار شد .از مهمترین ویژگیهای این مراسم ،قرائت پیام
آیتاللـه العظمی مظاهری دامظله به اختتامیه این جشنواره بود .متن پیام
ایشان به شرح ذیل است:
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«الحمدلالذیعلّمبالقلم،علّماانسانمالمیعلم
محمدال ّنبیالخاتموعلیآله
سیدنا ّ
وصلّیالعلی ّ
ُخ ّز ِان العلم و اصولِ َ
الک َرم»
ِ
سبحان علیم را سپاسگزاریم که
خداوند
ّ
الشریف» برای
ّی«قدس
ل
ح
مه
عل
جشنوارۀ
سره ّ
ّ
علمیۀ اصفهان
چهارمین دورۀ متوالی در حوزۀ ّ
طل ِب ِ
و به منظور تجلیل از ّ
جوان قلم به دست،
برگزارمیگردد .این حادثۀ خجسته و امیدبخش،
نشان از وجود استعدادهای برتر و آیندهساز در
این حوزۀ کهنِ هزار ساله است که با نشاط علمی
و پژوهشی خود ،چراغ امیدواری به آیندهای
علمیۀ اصفهان را روشن
درخشان برای حوزۀ ّ
نگاهداشتهاند.تقدیروتکریماینامیدهایجوان،
حرکتی سازنده و نشأت گرفته از فعلِ الهی است:
ذین أُو ُتوا ال ِْعل َْم
ذین َآم ُنوا ِم ْنکُ ْم َو الَ َ
«ی ْر َف ِع َالُ الَ َ
َ
َد َر ٍ
جات».
با ّ
متصدیان و مسئوان
تشکر صمیمانه از همۀ
ّ
ً
مدیریت
مرکز
ا
خصوص
جشنواره
این
برگزاری
ّ
علمیۀاصفهانواداءاحترامبهپدیدآورندگان
حوزۀ ّ
آثار برگزیده ،نکاتی را یادآور میشوم:
اهمیت و ضرورت تحقیقات و پژوهش و
ّ )1
علمیه ،به
جایگاه بیبدیل آن در حوزههای
ّ

قدری روشن و واضح است که نیازی به تفصیل
و توضیح ندارد« .پژوهش» مغ ِز کار حوزوی
علمیه است و بدین سبب باید
و آبروی حوزۀ ّ
علمیه،
های
حوزه
سازمان
در مجموعۀ نظام و
ّ
ِ
توجه
عطف
مشمول
و
برتر
برخوردا ِر از جایگاه
ّ
ویژۀ مسئوان امر باشد.
هم شناسایی نخبگان و پژوهشگران و هم گشودن
چت ِر حمایتیِ خاص از آنان در همۀ زمینهها و هم
ِ
تربیت مح ّق ِ
قان جدید از وظایف
زمینهسازی برای
سنگین و بسیار ضروری مراکز و دستگاههای
علمیه است و تنها
آموزشی و پژوهشی حوزۀ ّ
بدینوسیلهمیتوان،سطحمشارکت ّ
طلبعزیز
جوان را در عرصههای علمی و تحقیقی و نگارش
آثار علمی ،افزایش داد.الب ّته روشن است که رشد
و ارتقاء سطح پژوهش و تحقیقات ،وابستگیِ
تمام عیار به تقویت بنیۀ علمی و دانایی ّ
طلب
گرامی دارد و زیر بنا و ِ
بنیان پژوهش ،آموزش
است و ازم است تا در یک جهتگیریِ دقیق،
برنامههای آموزشی حوزه به طور متناسب ،به
ِ
صورت «پژوهش محور» تدوین و ترسیم گردد
کمیت و غفلت از عمق و دقّت،
و به جای تکیه بر ّ
آموزش ّ
مقدمات تا زمان حضور
طلب از سطوح ّ
در عرصۀ دروس خارج ـ که ِ
میدان وسیع تحقیقات
و پژوهشهای دامنهدار است ـ به گونهای تنظیم
مدت کوتاهی
شود که یک طلبۀ جوان پس از ّ

p
«پژوهش» مغ ِز کار حوزوی
و آبروی حوزۀ علم ّیه
است و بدین سبب باید در
مجموعۀ نظام و سازمان
حوزههای علم ّیه ،برخوردا ِر
از جایگاه برتر و مشمول
ِ
توجه ویژۀ مسئوان
عطف ّ
امر باشد
تعلّم و تحصیل ،به طور طبیعی در ِ
صف مح ّققان
و پژوهشگران وارد شود و بتواند در زمینههای
مورد علقه و تعلّقِ خود به خلق اثر قابل قبول
علمیبپردازد.
 )2اگرچه عالمان علوم دینی و معارف الهی در
علمیه ،تألیفات و تحقیقات
طول تاریخ حوزههای ّ
عدیدهایِ را در ابعاد و زمینههای گوناگون،
از خود به جای گذاردهاند و ما امروز بر سر
متنو ِع علمی و
یک سفرۀ گستردۀ پر نعمت و ّ
پژوهشی نشستهایم و از ِ
فیض تحقیق و قل ِم
غواصان دریای بیپایان علوم الهی ،بهره مندیم،
ّ
ّاما بیتردید ،رشد فزایندۀ مسائل و موضوعات
علمی و نیاز عرصههای مختلف به تلش و
بررسیهای عالمانه و مح ّققانه ،در مجموع
شرایطی را پیش روی ما قرار داده است که باید
فعالیتهای پژوهشیِ حوزهها را بیش از پیش،
ّ
گسترش دهیم و برای دفاع علمی و عقلنی از
معارف واای اسلمی و تببین متین و عالمانۀ این
معارف ،اهتمام نماییم .از اینرو قلماندازی کردن و
پدیدآوردن آثار کممایهو بیمایهو یارونویسی آثار
مکرر و غیر ضروری
گذشتگان و بازنویسیهای ّ
از تألیفات پیشینیان ،نه تنها خدمت به معارف
اسلمینیستبلکهمایۀزحمتبرایخوانندگان
است.قلم مؤلّفان  -به ِ
بیان بلند امیرمؤمنان-
گویاترین نماد آنان و روشنترین انعکاس

شخصیتی و نشاندهندۀ وزن و طراز علمی آنان:
ّ
ینطق َ
عنک» است و از این جهت
«قلمک ابل ُغ ما ُ
ُ
علمیه
های
حوزه
در
آثارمکتوب
خالقان
همۀ
بر
ّ
خصوص ًا ّ
طلب جوان عزیز که آیندۀ حوزههای
علمیه در دست اندیشه و ّ
تفکرآنان قرار دارد،
ّ
ِ
فرض عینی است که همواره در حال تلش و
ِ
مجاهدت بیوقفه علمی و ِ
ِ
فن
درک حضور
اساتید ّ
باشند ،تا انشاءال ،اثرات آنان ،آبرو و چشمروشنی
علمیه و طبع ًا مایۀ رضایت و خشنودی
حوزههای ّ
حضرت بقیۀالاأعظم«ارواحنافداه» باشد.
فرزندان عزیز جوان بدانید که رسیدن به رتبۀ
شخصیتهایبزرگیهمانند ّ
علمهعلیااطلق،
حضرت ّ
الشریف»
مقامه
ال
علمۀ حلّی «اعلی
ّ
مزین به نام درخشان
ـ که جشنوارۀ امروز شما ّ
و پرتألو اوست ـ ُجز از مسیر جهاد علمی پایان
ناپذیر و فدا کردن بسیاری از خواستها و امیال و
آرزوهای معقول و مشروع در پیش پای تحصیل و
تعلّمعلم،امکانپذیرنیست.
 )3الب ّته بیشک این فضل و توفیق الهی است که
باید تلشهای گستردۀ شما را به ثمر برساند:
« َفل َْو ا َف ْضلُ َالِ َعل َْیکُ ْم َو َر ْح َم ُت ُه لَکُ ْن ُت ْم ِم َن
ال ِ
رین» و آنچه مایۀ جلب فضائل و توفیق
ْخاس َ
ِ
اخلص در عمل و انضما ِم
خداوند تعالی است،
ذین َآم ُنوا
جیب الَ َ
«و َی ْس َت ُ
ایمان و عمل صالح استَ :
ِ
ِ
ِ
الصالِ ِ
زید ُه ْم م ْن َف ْضله».
حات َو َی ُ
َو َع ِملُوا َ

«ص ْب َغ َۀ َالِ
عزیزان من! خلوص ،رنگ خداستِ :
َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن َالِ ِص ْب َغ ًۀ» .این ِ
رنگ روحافزا و
چشمنواز را در جها ِدعلمی خود ،هیچگاه فراموش
نکنید و بدانید که ّ
تفکر و تحقیق ،باید پس
ازقیام برای خدا باشدُ « :قلْ إِ َنما أَ ِعظُ کُ ْم ب ِ
ِواح َدۀٍ
وموا ِ َلِ َم ْثنی َو ُفرادی ُث َم َت َتف ََک ُروا» چنانکه
أَ ْن َت ُق ُ
متفرع بر آنست:
تعلیم الهی ،پس از تقوای الهی و ّ
«و ا َت ُقوا َ َ
ٍ
لیم».
ع
ء
ی
ش
ال َو ُی َعل ُِمکُ ُم َالُ َو َالُ بِکُ لِ َ ْ َ ٌ
َ
از خداوند تعالی با ابتهال و نیاز ،مسألت میکنم
تا شما ّ
طلب جوان گرامی را در رسیدن به قلّههای
علم و عمل و ساختن آیندهای درخشان برای
علمیه،توفیقِ روزافزون،کرامتفرماید
حوزههای ّ
مقدسحضرتولیالاأعظم«ارواحنافداه
وقلب ّ
ِ
سربازان
الشریف» را از شما
و عجلال فرجه ّ
سرنوشتساز و تلشگر ،مسرور و مبت َهج سازد
ادعیۀ زاکیۀ آن بزرگوار
و همۀ شما و ما را مشمول ّ
الدعا ِء».
میع ُ
فرماید«.إِ َن َر ِبیل ََس ُ
والسلم علیکم و رحمۀال و برکاته
ّ
حسینالمظاهری
 / 3جمادیااول 1435 /
 / 14اسفند 1392 /
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در ششمین جشنواره علمه حلی(ره) طلب
خواهر و برادر سراسر کشور با ارائه  8450اثر
پژوهشی در قالب مقاله ،کتاب و پایاننامههای
حوزوی مشارکت داشتند .از این تعداد  4791اثر
مربوط به برادران شرکتکننده و 3659اثر مربوط
به طلب خواهر شرکتکننده در جشنواره بوده
است که این امر نشاندهنده استقبال بسیار خوب
طلب جوان از این جشنواره در طی دورههای
اخیر میباشد .با توجه به تجربه بسیار با ارزش
همکاران دبیرخانه و ارزیابان محترم ،ارزیابیها
در این دوره دقیقتر و بهتر از سالهای قبل انجام
گردید؛ به طوری که نتایج به واقعیت بسیار
نزدیکتر بود .قطعا این دقت در ارزیابی به رشد
طلب جوان شرکتکننده در جشنواره کمک
شایانیخواهدکرد.
توسعه جشنوارههای استانی از دیگر ویژگیهای
ششمین دوره جشنواره بود .در این دوره ،علوه
بر استانهای تهران ،اصفهان و خراسان ،در چهار
استان کرمان ،فارس ،همدان و قم جشنواره استانی
برگزار شد .از جمله مهمترین تأثیرات برگزاری
جشنوارههای استانی ،افزایش بسیار چشمگیر
استقبالکنندگان در این استانها بوده است که
این مهم ما را به هدف اصلی جشنواره علمه
حلی(ره) که فراهمنمودن بستر مناسب برای
انگیزهمندی طلب جوان و آغاز به نویسندگی
و پژوهش و هدایت و تشویق استعدادهای

پژوهشی طلب جوان است ،نزدیک میکند.
در این دوره ،همچنین با سعی فراوان گروههای
علمی ،نظارت بیشتری بر ارزیابی ارزیابان گروه
علمی مربوطه صورت گرفت و در این زمینه،
جلسات متعدد گروههای ارزیابی در دبیرخانه
جشنواره برگزار شد که حاصل آن ،نظاممندی و
اتقان بیشتر ارزیابیها در این دوره میباشد.
از ویژگیهای مهم دیگر جشنواره علمه
حلی(ره) ارسال کارنامه پژوهشی طلب
شرکتکننده برای آنها میباشد که این امر باعث
آشنایی آنان با نقاط قوت و ضعف آثار خود و
آشنایی با نظرات ارزیابان در بهبودبخشی آثار
پژوهشیخودمیشود.
در این دوره سعی خواهد شد در این زمینه نیز
دقت مضاعفی صورت گیرد تا نقش جشنواره در
آموزش پژوهشگران نیز پررنگ گردد.
دبیرخانه جشنواره علمه حلی(ره) سعی دارد
در سالهای آینده ضمن توسعه جشنوارههای
استانی ،مرحله مدرسهای جشنواره را نیز با هدف
ترویج فرهنگ پژوهش در همه مدارس و تشویق
همه طلب به مشارکت بیشتر تدوین و عملیاتی
نماید.
ازم است در پایان از کلیه همکاران خود در
دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای استانی
جشنواره تشکر نموده و سعادت همگانی را از
خداوندمنانمسألتنمایم.

p
حاصل نظارت بیشتر بر
ارزیابی گروههای علمی و
همچنین برگزاری جلسات
متعدد این گروهها در
دبیرخانهجشنواره،
نظاممندی و اتقان بیشتر
ارزیابیها در این دوره
میباشد

گفتوگوها

گ���ف���ت و گ��و

مهمترینشاخصههای
پژوهشگرموفق

در گفتوگو با حجتااسام والمسلمین سید علی عماد
معاون پژوهش حوزههای علمیه
و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی(ره)

به عنوان معاون پژوهش حوزههای
علمیه ،در زمینه نهادینهسازی
فرایند مناسب تولید دانش در
حوزههای علمیه چه تمهیداتی
اندیشیدهاید؟
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«تولید دانش» « ،نشر دانش» و «کاربست دانش»
سه حلقه اصلی چرخه به هم پیوسته در ساحت کلن
علم و فناوری بشمار میآید .هرگاه این سه حلقه
از استاندارد ازم برخوردار باشد و کف مطلوبیت
را به چنگ آورد ،نیازهای انسان و جامعه هم عصر
خویش را به درستی پاسخ داده است.
«تولید دانش» تنها از معبر پژوهش و تحقیق
میگذرد .در یک تحقیق جمعی برای دستیابی
به معنای دقیق پژوهش که از سوی بخش
استانداردسازی معاونت پژوهش حوزههای علمیه
صورت گرفت نتیجه آن بود که «پژوهش عبارت
است از فرایند تولید دانش» البته در ذیل آن تعریف
مصادیقواهمفعالیتهایپژوهشیوپیراپژوهشی
نیز ذکر شده است.
اینفرایندبهپیشنیازهاییمحتاجاستکهخودنیز
شکلیفرایندیدارد،آموزشدقیقومنضبط،آگاهی
از آخرین دستاوردهای علمی ،آشنایی و تسلط
بر روشهای پژوهش (مهارتهای روشگانی)،
زندگی در فضای معاصر و دادوستد با نیازهای آن
و برخورداری از نصاب ازم در عرصه شاخصهای
اخلقی پژوهش که اصل ااصول آن خداباوری و
اخلص است در زمره پیش نیازهای پژوهش است.
طی روشمند مراحل تحقیق از شناخت مشکل و
تبدیل آن به مسئله ،دستیابی به روش مناسب
برای حل مسئله ،جهد و کوشش جدی در مراجعه
به منابع (فحص تام) ،خلقیت در تحصیل و توان
جمع-بندی و نتیجهگیری در مرکز کار دانش یعنی
پژوهش قرار دارد.
ارائه دقیق ،با ادبیات مناسب و منطبق با فهم
انسان معاصر و ارتباط با بازار دانش از مهمترین
بایستههای عرصه نشر آن است.
در حلقه کاربست دانش مهمترین ضرورت ،ایجاد
فرهنگ عالمانه زیستن جوامع انسانی و نهادهای
اجتماعی است .اگر بتوانیم ضرورت اقدام بر اساس
علم و آگاهی و ممنوعیت اقدام در فضای ابهام و

جهالت که از کلیدیترین آموزههای دینی است را در
جامعه نهادینه کنیم بازار دانش به یکی از گرمترین
بازارهای جهان بدل میگردد .مهم است که بدانیم:
«العامل علی غیر بصره کالسائر علی غیر الطریق
ایزیده سرعته السیر اا بعدا» آنکه بدون بصیرت
و آگاهی عمل کند مانند رهرویی است که در بیراهه
میتازد ،هرقدر سریعتر حرکت کند از مقصد دورتر
است.
مهمتر آن است که بدانیم« :اتقف ما لیس لک به
علم» آنجا که علم نیست نباید اقدام نمود.
اگر جامعه ،سازمانها و نهادهای ما بدانند که شرط
نخست اقدام ،آگاهی و علم است و علم جز از
مسیر و معبر پژوهش به دست نمیآید و آموزش
استاندارد به مثابه اصلیترین پیشنیاز و بایسته
عرصه پژوهش است ،به اصول زیر پناه خواهند
آورد:
آموزش و تعلیم استاندارد – پژوهش استاندارد
– انتشار حکیمانه و استاندارد دانش و کاربست و
بهرهگیری از دانش تولید شده در عرصه عمل.
نتیجهاینکارحلمشکلت،رشدوتوسعههدفمند
و علمی جامعه است و این مطالبه ،به غایت اسلمی
و دینی است.

پژوهشگر جوان موفق از نظر شما
کیست؟

با توجه به نکاتی که در پاسخ پرسش نخست
عرضشد،مهمترینشاخصههایپژوهشگرموفق
عبارت است از:
 .1حضور در زمانه خویش ارتباط با مردمان عصر
و آشنایی با فرهنگ ،خلق و خو ،مطالبات و نیازهای
آن.
 .2آموزش مستمر ،روشمند و هدفگرا.
.3ارتباطعلمیمستمرباآخرینوضعیتتحوات
علمیعرصهتخصصی
 .4آشنایی دقیق با اصول و شیوههای پژوهش
 .5تمرین و تجربه کافی
 .6خودباوری و اعتماد به نفس در عین پرهیز از
خودبزرگ بینی و عجب در عرصه علم و تحقیق
 .7رعایت اصول اخلقی حاکم بر عرصه پژوهش
اعم از اصول اخلقی که عقل بشری بدان حکم

میکند و شریعت آن را امضاء نموده است .مانند
صدق ،حرکت عالمانه ،خیرخواهی و تواضع یا
اصول اخلقی که شریعت آنها را تأسیس کرده و
بنا نهاده است مانند خداباوری ،اخلص ،سعادت
اخروی و...
در مورد پژوهشگران جوان نیز نکات خاصی وجود
دارد:
توجه دائم به تمرینی بودن پژوهش طلب جوان،
از یاد نبردن اینکه در ابتدا یا در نیمه راه هستیم،
بهرهگیری از دانش و تجربه استادان و مشاوران و
کار خویش را به بوته نقد گذاردن از جمله مهمترین
بایستههاست.

با توجه به برگزاری شش دوره از
جشنواره عامه حلی(ره) ،ارزیابی
شما از نفس برگزاری این جشنواره
چیست و تحلیلتان از آمار و ارقام
شرکت طاب در جشنواره چه
میباشد؟

اگر آمار و اطلعات مربوط به دورههای متوالی
جشنواره علمه حلی(ره) را باهمدیگر مقایسه
کنیم نتایج جالبی به دست میآید .این نتایج
امیدوارکننده و در مواردی نیز هشداردهنده است؛
رشد کمی و کیفی آثار ،ارتقای سطح مهارتی طلب،
تربیت نیروی انسانی در عرصههای مدیریت
پژوهش و استقرار نهادهای پژوهشی در حال رشد
از نکتههای امیدوارکننده است .از سوی دیگر
نهادینهنشدگیپژوهشدرحوزههایعلمیه،فاصله
چشمگیر آموزش سطح حوزههای علمیه با آموزش
پژوهشگرا ،مقاومت در قبال نفوذ و نهادینه شدن
شاخصهایپژوهشینیزمایهدلنگرانیست.
رهبر معظم انقلب بر این اصل تأکید نمودند
که مهمترین شاخصه نهادهای علمی برتر و
دانشگاههای طراز جهان ،میزان پژوهش و تولید
دانش در آن نهادها است .آیا این شاخص در
واحدهای آموزشی سطح حوزههای علمیه در
حد و اندازه ظرفیتها و مسئولیتها محقق شده
است؟ البته دورههای خارج حوزههای علمیه از
ارزشمندترین نهادوارههای علمی پژوهشی و
آموزشی به شمار میرود.

گ���ف���ت و گ��و

لزومحرکتجشنوارهبهسمتایجادرقابت
درسهسطحمدرسه،استانوکشور
در گفتوگو با جناب آقای محمود خالقی
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران
و نائب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی(ره)

با توجه به برگزاری شش دوره از
جشنواره عامه حلی(ره) ارزیابی
شما از این دوره جشنواره چیست؟

درباره اصل جشنواره علمه حلی(ره) باید
عرض کنم ،در حال حاضر برگزاری این
جشنواره بیشترین نقش را در ترویج فرهنگ
پژوهش و تشویق طلب جوان در امر تحقیق
به عهده دارد .از جمله امتیازات این جشنواره
تعیین سطوح شرکتکنندگان و ارزیابی آثار
متناسب با آن سطوح است .دقت در ارزیابی و
اعلم نقاط ضعف آثار به صاحبان اثر از مزایای
دیگر جشنواره علمه حلی(ره) است .اما آنچه
میتوان به عنوان امتیاز ویژه جشنواره ششم
ذکر کرد ،افزایش جشنوارههای استانی است که
به گواهی آمار و ارقام ،انگیزه بسیار زیادی برای
شرکت طلب جوان در شهرستانها ایجاد کرد .به
نظر میرسد توسعه جشنوارههای استانی و نیز
برگزاری جشنوارههای مدرسهای و ایجاد رقابت
در بین طلب یک مدرسه باید از سیاستهای
جدی دورههای بعدی جشنواره باشد .بدینمعنا
که شرکتکنندگان در جشنواره در سه سطح
مدرسهای ،استانی و ملی با یکدیگر رقابت کنند
تا زمینه شرکت تعداد بیشتری از طلب جوان در
این جشنواره فراهم آید .طبیعی است متناسب با
هر سطح و هر مرحلهای باید برای برگزیدگان و
شایستگانتقدیربرنامهریزیشود.
از جمله امور مهمی که در جشنواره باید مورد
توجه باشد ،انتشار آثار پژوهشگران ـ حداقل
به صورت دیجیتالی و در فضای مجازی ـ و
معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر و ایجاد
ارتباط جمعی و تشکیلتی بین آنان است.
معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه خواهران با چاپ دو کتاب با عنوان
«نگاره اندیشه» و انتشار آنها در فضای مجازی،
اقداماتی در این راستا انجام داده است و تشکیل
هستههای پژوهشی برگزیدگان و شایستگان
تقدیر جشنوارههای پژوهشی را در مدیریتهای
استانی حوزههای علمیه خواهران پیشنهاد داده
است .معاونت امیدوار است با انجام این اقدامات،
بخشی از وظایف خود را در خصوص امور بعد از
برگزاری جشنواره ،انجام داده باشد.

با توجه به برآیند آثار و نتایج
جشنواره عامه حلی(ره) حوزه
علمیه خواهران در هدایت و کمک
به بالندگی تحقیقات پایانی و
مقاات طاب خواهر چه تمهیداتی
اندیشیده است؟

توجه دارید که سطح چهار در حوزههای علمیه
خواهرانهنوزراهاندازینشدهاستوباعنایتبه
اینکه از راهاندازی سطح سه حوزههای خواهران
هم مدت زیادی نگذشته ،آمار فارغالتحصیلن ـ
و حتی شاغلن به تحصیل ـ در سطح سه چندان
باا نیست ،بنابراین عمده رقابت طلب خواهر
در جشنواره علمه حلی(ره) در سطوح یک و دو
میباشد .در عین حال ،از آنجا که بحمدل تعالی
مسؤوان حوزههای علمیه خواهران از بدو امر
همواره به پژوهش به عنوان یک مسأله اصلی و
راهبردی نگاه کردهاند ،گذراندن واحدهای روش
تحقیق را جزء برنامههای الزامی طلب سطح یک
و دو قرار دادهاند.
در کنار ارائه این دروس ،کارگاههای تحقیقی
برای طلب در امر نویسندگی و پژوهشگری
نیز برگزار میشود و طلب در پایان سطح دو،
موظف به ارائه تحقیق پایانی هستند .در ادامه
این فعالیتها ،فراخوانهای پژوهشی مانند طرح
رشد و بانوی کرامت نیز زمینه حضور بانشاط
و فعال خواهران را در عرصه تحقیق و پژوهش
فراهم کرده است .این معاونت در سالهای اخیر
برای ورود خواهران طلبه در عرصه کتاب و
مقاله نیز برنامهریزیهای خوبی داشته است
که انشاءال در سالهای آینده شاهد به ثمر
نشستن این برنامهها خواهیم بود .بدیهی است
حمایتهای جدیتر مسئولین محترم حوزوی
ازفعالیتهایپژوهشیوطلبپژوهشگرنقش
فراوانی در رسیدن حوزههای علمیه به جایگاه
واقعی خود در عرصه پژوهش خواهد داشت.

در زمینه تحقق شعار «هر طلبه؛
یک پژوهشگر» چه اقداماتی
تاکنون در حوزههای علمیه
خواهران صورت گرفته است؟

ما معتقدیم کارآمدترین ،مناسبترین و امنترین
عرصه ظهور و بروز آموختههای دینی خواهران
طلبه ،عرصه تحقیق وپژوهش است .از این جهت،
برای رونق و تعمیق هرچه بیشتر امر پژوهش و
نهادینهسازی آن در حوزههای علمیه خواهران و
برایکشفاستعدادهایبرترپژوهشیخواهران
طلبه ،از سال 1390معاونت پژوهش مبادرت به
اتخاذ شعار راهبردی «هر طلبه ،یک پژوهشگر»
نمود و هر سال ،به بعدی از ابعاد و زاویهای
از زوایای تحقق آن پرداخته و به عنوان شعار
محوری سال انتخاب نموده است.
سال « 1391فرهنگ پژوهش» شعار محوری
سال بوده و سعی شده است که جنبههای مختلف
فرهنگ پژوهش در راستای نهادینهسازی
فعالیتهای پژوهشی برای طلب تبیین و
تشریح شود و در همین سال برگزاری کرسیهای
آزاد اندیشی در حوزههای علمیه خواهران آغاز
گردید و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
در سال « 1392پژوهشگری نوین» به عنوان
شعار محوری سال انتخاب شد و ضمن برگزاری
کارگاههای گوناگون در شناخت فضای مجازی،
کتابخانههای مجازی و امکانات و قابلیتهای
دیجیتالی برای پژوهشگری ،برای تأمین
امکانات سختافزاری و نرمافزاری مدارس
تلش صورت گرفته است.
این سیاست راهبردی تا تحقق تمامی اهداف آن و
نهادینه شدن پژوهشگری در بین طلب خواهر
و ایجاد نهادها و مراکز رسمی و استاندارد شده
پژوهشی ویژه خواهران پژوهشگر و دستیابی
به ایده آرمانی «تربیت هزاران پژوهشگر» که
در فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
مطرح گردیده است ادامه خواهد داشت.
در خاتمه از دستاندرکاران برگزاری جشنواره
علمه حلی(ره) در شورای سیاستگذاری،
دبیرخانه ،گروههای علمی ،مدیریتهای استانی
و همه عزیزانی که با شرکت خود به جشنواره
رونقدادهاندتشکرمینمایم.

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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اهمیت اختصاص سهم مناسب در
نظام آموزش برای امر پژوهش

در گفتوگو با حجتااسام والمسلمین جواد رفیعی
معاون پژوهش حوزه علمیه استان قم

مهمترین گامی که برای
فرهنگسازی پژوهش باید
برداشته شود چیست؟ در استان
قم در این زمینه چه اقداماتی
صورت گرفته است؟

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)

اردیبهشتماه 1393
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توسعه فرهنگ پژوهش همچون دیگر مؤلفههای
فرهنگ ،امری تدریجی و زمانبر است .نمیتوان
انتظار داشت که در زمانی کوتاه و با اجرای چند
برنامه ،فرهنگ پژوهش در یک مجموعه نهادینه
شود .برای گسترش فرهنگ پژوهش ،مهمترین
گام ،برنامهریزی دقیق و پیشبینی سهم مناسب
در نظام آموزش برای امر پژوهش است که
متأسفانه تاکنون با تمام تلشهای بعمل آمده
توفیقی در این زمینه بدست نیامده است.
تا بحث از پژوهش و فرهنگ پژوهش به میان
میآید ،برخی از بزرگان تصور مینمایند که
منظور این است که طلبه در سطح یک به پژوهش
بپردازد ،در حالیکه منظور ،آشنایی طلب سطح
یک به صورت تدریجی با مقدمات ،پیشنیازها
و مهارتهایی است که به طلبه کمک کند تا در
سطوحعالیتحصیلیبتواندبهپژوهشروشمند
و مبتنی بر استانداردهای ازم بپردازد.
اشراب کارورزی و آموزش مهارتهای پژوهشی
در برنامه رسمی آموزشی طلب ،درج این
فعالیتها در کارنامه آموزشی طلب ،اختصاص
نمره خاص برای این فعالیتها در نظام آموزش
و اهتمام به این موضوع از سوی اساتید محترم
از گامهای اساسی در جهت گسترش فرهنگ
پژوهش در واحدهای آموزشی به حساب میآید
که متأسفانه هیچکدام از اینها امروزه در مدارس
علمیه به صورت نهادینه شده پیشبینی نشده
است و معاونتهای پژوهش ،یک مجموعه
از فعالیتهای کامل جانبی و بدون پشتوانه و
جایگاه رسمی را در مدارس پی میگیرند مانند

برگزاری کارگاههای آموزشی ،تأسیس نشریه
علمی مدرسهای و راهاندازی کانونهای علمی
که اگرچه مفیدند و ازم ،ولی به هیچوجه کافی
نیستند.

به نظر شما مهمترین موضوعات
پژوهشی در شرایط کنونی کدامند؟

اگر منظور شما مسائل پژوهشی است ،مسائل
پژوهش تابع نیازشناسی پژوهش است که
بر اساس یک فرایند منظم به انجام میرسد تا
نیازهای حوزه و دستگاهها و مراکز علمی و
اجرایی استخراج شود .بدون این فرایند نمیتوان

p
منظور از پژوهش ،آشنایی
طاب به صورت تدریجی
با مقدمات ،پیشنیازها
و مهارتهایی است که
به طلبه کمک کند تا در
سطوح عالی تحصیلی
بتواند به پژوهش روشمند
و مبتنی بر استانداردهای
ازم بپردازد

درباره مسائل مهم و دارای اولویت اظهارنظر
نمود .مثل معاونت پژوهش حوزههای علمیه
براساس یک مطالعه منظم ،نظام موضوعات
دانش فقه را تهیه کرده و این فعالیت در حوزه
برخی دانشهای دیگر نیز در دست انجام است.
البته برای سال جاری شاید بتوان گفت با توجه
به شعار سال ،انجام پژوهش در زمینه فرهنگ
و مسائل فرهنگی جامعه به نوعی در اولویت
قرار دارند .البته عناوین مسائل باید بر اساس
نیازسنجیدقیقمشخصشوند.

در مجموع حوزههای علمیه به عنوان پشتیبان
نظام اسلمی و مهمترین مرجع علمی دفاع از
کیان مکتب جعفری باید پژوهشهای ناظر به
نیازهای اصلی را به خوبی شناسایی کرده و در
اولویت نظام پژوهش خود قرار دهد.

وضعیت شرکت طاب استان قم
در جشنواره را چگونه ارزیابی
میکنید؟

با عنایت خداوند متعال جشنواره علمه
حلی(ره) در سال جاری برای اولینبار در سطح
طلب استان برگزار میگردد .با برنامهریزیهای
بعمل آمده در این زمینه و با ارتباطات نسبتا
مناسبیکهدبیرخانهجشنوارهاستانیبعملآورد،
امسال شاهد رشد  300درصدی مقاات طلب
حوزه علمیه قم در جشنواره علمه حلی(ره)
هستیم .البته دبیرخانه جشنواره استانی در کنار
رشد کمی ،اهتمام جدی خود را به رشد کیفی
مقاات نیز داشته است اگرچه در سال گذشته نیز
مقاات ارائه شده از سوی طلب حوزه علمیه قم
به لحاظ کیفیت حائز رتبه نخست در جشنواره
سراسری علمه حلی(ره) بود در این دوره نیز
تلش بر ارتقای وضعیت کیفی مقاات بوده
است.
در سال جاری طلب حوزه علمیه قم حدود 1000
اثر را به جشنواره ارسال نمودهاند البته این حجم،
بخشی از آثار تولید شده از سوی طلب حوزه
علمیه قم را تشکیل میدهد .تعداد زیادی از
مقاات تولید شده نیز در قالب نشریات علمی
مدرسهای ،جشنوارههای مدرسهای و مسابقات
نگارش مقاله در سطح مدارس تولید شده است
که در مجموع حجم وسیعی از تولیدات علمی
متناسب با سن و میزان تحصیلت طلب این
حوزه را تشکیل میدهد.

اقت����������راح
تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی از مهمترین رسالتهای جشنواره عامه
حلی(ره) میباشد .در همین راستا ،دبیرخانه جشنواره نظرات چند تن از صاحبنظران و
کارشناسان حوزوی در این زمینه را دریافت و به شیوه اقتراح تنظیم نموده است .آنچه
در پی میآید چکیدهای از این اقتراح است:

به نظر شما شاخصهای یک
پژوهش استاندارد و ویژگیهای
یک پژوهشگر موفق چیست؟

یک پژوهش استاندارد باید از نظر
محتوایی چهارچوب اصل مطلب
مورد پژوهش را داشته باشد.
مث ًل اگر در مورد اصول فقه است
واجد شرایط علم اصول باشد و از
قواعد اصول فقه خارج نشود .و
ثانی ًا با استدال کامل مطلب مورد
پژوهش را اثبات کند .و ثالث ًا نتایج
آن قاعده اصولی و مورد کاربردی
آن را کام ًل روشن کند .و همچنین
از نظر شکلی طبق موازین شکلی
پژوهش باشد .و در مرحله بعد،
ازم است پژوهش در موضوعی
انجام شود که فایدهای بر آن مترتب
بوده و نفع علمی یا عملی داشته
باشد.
پژوهشگر موفق آن است که
علوه بر رعایت شاخصهای یک
پژوهش ،از عشق و علقه وافر
به تحقیق و پژوهش برخوردار
باشد و در امر مقدس پژوهش
خستگیناپذیرباشد.

یک پژوهش موفق در حوزه علوم اسلمی پژوهشی است
که در یکی از ابعاد ذیل به پیشبرد دانش دینی کمک نماید:
)1نظریهای در موضوعات دینی سامان دهد.
)2چشمانداز دینی را به سایر چشماندازهای علمی اضافه
کند.
)3با ورود به حوزه علوم انسانی در موارد مقتضی چالشی
بینارشتهای ایجاد کرده و سؤاات جدیدی فراروی علم
قرار دهد.
)4ابعاد مسأله بودگی موضوعی را بدرستی تبیین کند تا
معلوم گردد چرا محقق پیرامون آن به تألیف نشسته است.
)5موضوعات ،محموات و دیدگاهها را به گونهای
بازخوانی کند که حوزه شناخت افراد از دین را توسعه داده
و یا تصحیح نماید.
طبعا پژوهشگر موفق کسی است که بکوشد در موارد
فوق دست به تحقیق بزند .پژوهش ،نیاز علمی و زاییده
دغدغههای پژوهشگری است که یر اساس تماس علمی
مکرر و هدفمند با جامعه علمی یا شناخت ضرورتهای
نوپدید اجتماعی و فرهنگی یا بر پایه آیندهنگریها و
حدس خلء های پیش رو شکل میگیرند .پژوهشگر
موفق کسی است که در فضای پژوهشی تنفس میکند ،در
میان جامعه حرکت میکند و با روند تولید علم آشناست
حداقل از پیشرفتهای دانشهای همخون با حوزه
پژوهشش کامل آشنایی دارد.
افزونبراین،نقدپذیریوبهرهمندیازمهارتهایمتعدد
نوشتاری و گفتاری و داشتن قدرت تفاهم و همزبانی با
مخاطب و قدرت نیازشناسی از جمله ویژگیهایی است که
میتوان برای یک پژوهشگر موفق برشمرد.

پژوهشی که معیارها و موازین ظاهری و
محتوایی را رعایت نموده باشد و پاسخ به
مسألهای از مسائل مورد نیاز جامعه باشد.
همچنینپژوهشگریموفقاستکهضمن
برخورداری از اطلعات وسیع و پیشینه
تحقیق که از اندیشهای ظریف و نگاه دقیق
باشد و به عبارت دیگر خوب ببیند .خوب
بشنود و خوب تحلیل کند.

شاخصهای یک پژوهش استاندارد آن است
که :او ًا) به نیازی از نیازهای علمی یا عملی
جامعه پاسخگو باشد و ثانی ًا) از متد صحیح و
روش معتبر بهره برده باشد و ثالث ًا) از منابع
معتبر و مورد اعتماد استفاده کرده باشد و
رابع ًا) اخلق پژوهش در آن رعایت شده باشد
ـ عجله و شتاب در آن نباشد ـ انصاف علمی
داشته باشد و نظام ارجاعات آن جامع باشد.
البته نوآوری و ایدهپردازی هم داشته باشد.

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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برای رشد تحقیقات طلب در وهله اول باید روند
آموزشیتغییرکندیعنیآموزش،پژوهشمحورشود
یعنی طلب ضرورت تحقیق در هر درسی را حس
و آن را تجربه کنند با این کار اصوا طلب روحیه
محققانهپیدامیکنند.بهنظربندهبایکآسیبشناسی
جدی ،باید تحولی در آموزشهای مربوطه ایجاد کرد
هم به لحاظ محتوای کتب هم به لحاظ اساتید و هم به
لحاظ روش کار .در اینباره ،نقش اساتید مهم است و
استادی که خود حظی از این امر نبرده باشد نمیتواند
شاگردمحققیبپروراند.
دوم اینکه در مدارس و در سطوح تحصیلی به طور
مداوم باید نشستها ی علمی و سمینارهای روزآمد
و بین رشتهای برپا شود .اگر این روند فراهم نشود
آموزشها به اسلوب کسالت آور خود ادامه داده و هیچ
جریانپژوهشیمؤثریشکلنمیگیرد.
مطالعات بینرشتهای انگیزه طلب را زیاد
میکند برای همین ،برپایی کانونهای مطالعاتی
موضوعمحور یا مسألهمحور بویژه برای طلب
سطح  3بسیار مفید است .در آخر ذکر این نکته ازم
است زمانی که مشاهده میکنیم با وجود کلسهای
متعدد روشی طلب قدرت پژوهشی قابل قبولی
پیدا نمیکنند باید باور کنیم آسیب جدی وجود دارد.

ویژهنامه

10

او ًا :یک آییننامه جامع و کامل
برای پژوهش طلب تدوین
شود .و ثانی ًا :در برنامههای
درسی طلب در همه پایههای
سطوح مقدمات و عالی بخشی
به پژوهش اختصاص داده
شود .مثل سفیران و ثالث ًا :اساتید
مجربی برای تعلم پژوهش
تربیت شده و در مدارس
بکارگیریشوند.

پژوهشی کردن متون آموزشی ،پژوهشی کردن
روش تدریس اساتید ،پژوهشی کردن اساتید
و دخیل کردن مقالهنویسی و پژوهش در ارتقاء
رتبه اساتید حوزه ،تداوم و تقویت جشنواره
جدی
علمه حلی(ره) و امثال آن و حمایتهای ّ
از پژوهشگران از جمله راهکارهای نهادینه کردن
پژوهش در میان طلب است.

احیاء و ارزشگذاری به مراحل تعلم،
پیشمطالعه،حضوردردرساستاد.مطالعه،
مباحثه و خلصهنویسی در حوزههای
علمیه و دوم ،نگاه مساوی به نتایج تعلم که
تعلیم و تحقیق است در تدوین آئیننامهها
وتشویقها

نقش جشنواره عامه حلی(ره) در
توسعه فرهنگ پژوهش را چگونه
ارزیابیمیکنید؟

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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نهادینه کردن فرهنگ پژوهش
در میان طاب جوان با چه
راهکارهاییامکانپذیراست؟

از آنجا که جشنواره علمه حلی(ره)
یکی از مصادیق فرمایش امام
هبنت
علی(ع) است که فرمود« :ان َ
شیئ ٌا فقع فیه» از هر چه هراس و
بیم داشتی در آن ورود کن .چنانچه
با آموزشهای مهارتی و اشراف
افراد با تجریه و مستمر و همراه با
تشویقهای مناسب باشد ،باعث
توسعه فرهنگپژوهشخواهدشد.

چنانچه ذکر شد جشنواره علمه حلی(ره)
نقش زیادی در توسعه فرهنگ پژوهش
در حوزههای علمیه دارد و ساانه شور و
نشاط خاصی در میان طلب جوان ایجاد
میکند.

جشنواره علمه حلی(ره) در
توسعهفرهنگپژوهشبسیارمؤثر
بوده و لذا میبینیم هر سال استقبال
بیشتری از جشنواره صورت
میگیرد .لکن به نظر میرسد
اگر راهکارهایی که در سؤال قبل
مطرح شود در حوزهها عملی شود
جشنواره نیز بسیار مفیدتر خواهد
بود.

به طور کلی جشنوارههای علمی اگر استاندارهای
خود را رعایت کنند و هدف اصلیشان پیشبرد
دانش باشد آثار انکارناپذیری دارند .ایجاد انگیزه
در محققان ،ایجاد انگیزه در کسانی که در مسیر
پژوهشند ،ارتقاء آموزشهای پژوهشمحور،
پرورشتیزبینیتحقیقاتیدرطلبودانشجویان،
آشنایی محققان با یکدیگر و با روند تولید دانش و
سطوح مختلف علمی که هم تواضع میآورد و
هم نشاط از جمله این آثار است .جشنواره علمه
حلی(ره) به طور مشخص پاسخ به یک نیاز جدی
بود زیرا علوم اسلمی هم به لحاظ موضوع و هم
به لحاظ غایت و هم از نظر روش تحقیق با علوم
تجربی تفاوت بسیار و با علوم انسانی تفاوت
زیادی دارند از این نظر این کوشش ،بسیار
قابل تقدیر است .از سوی دیگر پژوهشهای
طلب در سطح شناختهشده جشنوارهای باید
استانداردسازی بشوند که جشنواره علمه
حلی(ره) یکی از این عرصههاست.

جشنواره ششم
از نگاه آمار

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ا یعلمون
إنما یتذکر أولوا األباب
ـ سوره زمر آیه  9ـ

برگزیدگان و
شایستگان
تقدیر

شاخ����������ص

معیارهایارزیابیآثار
در جشنواره عامه حلی(ره)

بر اساس ماده  4آییننامه ارزیابی جشنواره عامه حلی(ره) ،آثار شرکت داده شده
در این جشنواره در چهار سطح علمی ارزیابی میشوند:
سطو مختلف

حو ها علمیه بر

یابی جشنو

پایهها

سطح 1

پایهها چها

سطح 2

سطح 3

حو ها علمیه خو هر

تا سو

تا ششم

پایهها هفم تا نهم

پایه هم

سطح 4

پایهها

پایهها چها

خا

پنجم

پایه

تا سو

عمومی

عمومی پایه

تا پایا سطح 3

سطح 3

سطح 4

معیارهای ارزیابی مقاات بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
معیا ها
عایت ساختا ظاهر

شیو یی

ثر ( شن چکید ـ مقدمه ـ منابع ـ نتیجه ـ جا هی ضح شفا )

سائی

مقاا
سطح

مقاا
سطح

مقاا
سطح

مقاا
سطح

عایت یین نگا

تبیین قیق مسأله

سا ماندهی ترتیب منطقی مباحث
مطالب حاشیه

پرهیز

ستفا

ئد

منابع معتبر متعد

کیفیت جزیه حلیل مطالب صحت ستدا
همیت مسأله (یا موضو ) مبتنی بر نیا بو

نو

شمند

پر

عبا

تنظیم مطالب

توسط نویسن

کیفیت نتیجهگیر

نقد تولید علم

موضوعا

ویژهنامه

عد

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)

ئه محتو

ثر (توصیفی ،تطبیقی ،حلیلی )...
جمعبند

بخش یژ

عایت خا پژ هشی (

نقد ،تو ضع علمی ،حتر به محققین مؤلفین )...

+

+

+
ـ

+
ـ

+
ـ

+
ـ
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 20معیارهای ارزیابی کتابها بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
معیا ها

عایت ساختا ظاهر ( شن فهرست مطالب ،مقدمه ،نتیجهگیر  ،فهرست منابع

شیو یی

سایی

کتا ها
سطح

کتا ها
سطح

کتا ها
سطح

جا هی ضح شفا )

عایت یین نگا

تبیین قیق مسأله یا موضو

سا ماندهی ترتیب منطقی مباحث
مطالب حاشیه

پرهیز

ستفا

ئد

منابع معتبر متعد

کیفیت جزیه حلیل مطالب صحت ستدا
همیت مسأله (یا موضو ) مبتنی بر نیا بو

نو

شمند

عبا

پر

تنظیم مطالب

ئه محتو

ثر (توصیفی ،تطبیقی ،حلیلی )...
توسط نویسند

کیفیت نتیجهگیر

جمعبند

متیا

یژ (تیر ژ ،نوبت چا  ،طر جلد ،صفحه یی جذ بیت ظاهر  ،شن فیپا ،فونت )...

موضوعا

بخش یژ

نقد تولید علم

عد

عایت خا پژ هشی (

+
نقد ،تو ضع علمی ،حتر به محققین مؤلفین )...

+
ـ

+
ـ

+
ـ

معیارهای ارزیابی تحقیقات پایانی و پایاننامهها بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
حقیقا پایانی
سطح

معیا ها
عایت ساختا ظاهر ( شن چکید  ،مقدمه ،نتیجهگیر  ،فهرست منابع

شیو یی

جا هی ضح ،فهرست مطالب

پایا نامهها
سطح

پایا نامهها
سطح

عایت ضو بط پایا نامهنویسی)

سایی

عایت یین نگا

صلی فرعی

تبیین قیق مسأله سؤ ا

سا ماندهی ترتیب منطقی مباحث
مطالب حاشیه

پرهیز

ستفا

ئد

منابع معتبر متعد

کیفیت جزیه حلیل مطالب صحت ستدا
همیت مسأله (یا موضو ) مبتنی بر نیا بو

نو

شمند

عبا

پر

تنظیم مطالب

توسط نویسند

کیفیت نتیجهگیر

نقد تولید علم

موضوعا

عد

ئه محتو

ثر (توصیفی ،تطبیقی ،حلیلی )...
جمعبند
+

بخش یژ

نقد ،تو ضع علمی ،حتر به محققین مؤلفین )...

عایت خا پژ هشی (

+

+

+

-

-

-

معیارهایارزیابیمقااتترجمه
معیا ها
عتبا علمی ثر ترجمه شد ( صل ثر)

تقا

همیت ثر مبتنی بر نیا بو

میز
معا

صحیح مترجم

متیا

من

یابی ژگا  ،صطاحا  ،تعابیر ،کنایهها ،مثیا

شیو یی ،سایی
یر یش

عایت نثر مر

...

عایت یین نگا

توضیحا

تعلیقا

موضوعا

بخش یژ

مناسب
+

تقا

معیارهایارزیابیکتابهایترجمه

عتبا علمی ثر ترجمه شد ( صل ثر)

همیت ثر مبتنی بر نیا بو

میز
معا

صحیح مترجم

معیا ها

اردیبهشتماه 1393

من

یابی ژگا  ،صطاحا  ،تعابیر ،کنایهها ،مثیا

شیو یی ،سایی
یر یش

عایت نثر مر

همیت مبتنی بر نیا بو

شو

توضیحا
موضوعا

بخش یژ

یژ (تیر ژ ،نوبت چا  ،طر جلد ،صفحه یی جذ بیت ظاهر  ،شن فیپا ،فونت )...
+

معیا ها

متیا

مصحح)
ثر (من
ّ
تصحیح

مصحح
قدمت من
ِ
نتخا مناسب نسخه صلی بد ها معتبر

فهم صحیح نسخه صلی ضبط قیق نسخه بد ها
ستخر

تعلیقا

پانوشتها فنی علمی فز

بر تصحیح

مصحح (شر حا مؤلف ،جایگا کتا  ،معرفی نسخهها خطی نسخه مو
مقدمه جامع
ِ
فهرستنویسی عنو بند مناسب
یر یش

متیا
عد

عایت یین نگا

یژ (صفحه یی ،چا

عایت خا پژ هشی (

...

مناسب

معیارهایارزیابیکتابهایتصحیح
قابلیت علمی
میز تسلط مصحح بر موضو

21

عایت یین نگا
تعلیقا

متیا

متیا

عما )

مطلو  ،ند شن غلط چاپی)
نقد ،تو ضع علمی ،حتر به محققین مؤلفین )...

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)

-

منتخبی���������ن

برگزیدگان
ششمین جشنواره عامه حلی(ره)
برادران

مقالهسطح1علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر
ندیشهپژ هی بنعتائقی

جو غامرضایی

محمدباقر پرند

گر
مختصر تفسیر قمی

چهل شاهد بر

متیا نهایی

علمی

تفسیر علو قر نی

کا

مخفی

نو

نتخا

برگزید تبه 3

.

برگزید تبه 3

مقالهسطح2علمی
یف

نا خانو گی

نا
عبا

نا ثر

شیر

منطق

مناسبا

گر
یگر علو

متیا نهایی

علمی

80

فلسفه منطق

نو

نتخا

برگزید تبه 3

مقالهسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر

حسین بغد
علی

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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باغت موجو  ،تا باغت مطلو
بر سی مبانی جالی عامه حلی

مشعا

مقالهسطح4علمی
یف

نا

نا خانو گی
محمدعلی
اعیلی

قاعد ما مه بین حکمی لعقل

بر سی جتها

محمد قربانی

سنا پرتکر نشانه

حیم هقا
سیمکانی

نگاهی نتقا

حسن نعیم با

ضا بر

ضا کاظمی

خاصه اقو

علو حدیث

گر

لشر علی ضو لعقل

لنقل

لکافی

کا

مهد با

ستشها به حدیث « عرفو

کیسانیه

فا

برها صدیقین

محمد بن حنفیه تا فا

فرقه مو مو ها شیخیه
بر سی تطبیقی عو مل یجا
مسیحیت

بوهاشم
سا

.

برگزید تبه 3

متیا نهایی

نو

نتخا

صو فقه

85

بیا

85

برگزید تبه 2

85

برگزید تبه 2

تربیت

83

برگزید تبه 3

فلسفه منطق

81.5

برگزید تبه 3

کا

80.5

برگزید تبه 3

تا یخ سا

80

برگزید تبه 3

کا

80

برگزید تبه 3

خا

سطی
لتو تر مدلوله أ
ّ
با »

علمی

علو حدیث

به مبانی تفکر خاقی سا تر

یه

83.25

برگزید تبه 3

برگزید تبه 2

مبحث حا حو

منابع مکتو

علمی
بیا

نا ثر

علی صغر ضایی

محمدحسن صا

گر

متیا نهایی

نو

نتخا

یه

کتابسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

محمدجعفر سامی نقند
محمدصا

نا ثر

گر

ملحق نهج لباغه بر یه حمد بن یحیی بن ناقه لکوفی 559-477

علو حدیث

لکلمه لطیبه فی شر

شیخحسن

لفاحه

عر

علمی

متیا نهایی
یه

بیا

نو

نتخا

80.5

برگزید تبه 3

80.5

برگزید تبه 3

کتابسطح4علمی
یف

نا

نا ثر

نا خانو گی

محمد مین بو حسنی

با

فشا

قبسا

نها ینهسا

گر

لیقین (نگرشی حلیلی بر با

فرهنگ عفا

یر

حجا

برها )

با تأکید بر نقش سانه ملی

علمی

فلسفه منطق

تربیت

خا

متیا نهایی

نتخا

نو

84

برگزید تبه 3

80.25

برگزید تبه 3

پایاننامهسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

محمد نیا

علیرضا فجر

مصطفی طباطبایی

نا ثر
معافیت مؤ نه

گر
خمس

بر سی فقهی حقوقی تد خل سبا

جنایا

بر سی فقهی مسح پا

علمی

متیا نهایی
.

نو

نتخا

برگزید تبه 3

فقه حقو

سامی

فقه حقو

سامی

برگزید تبه 3

فقه حقو

سامی

برگزید تبه 3

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)

خواهران
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مقالهسطح3علمی
یف

نا

نا خانو گی
فاطمه مغیثی
جیهه عا لی
صاحه ملبوبی

نا ثر
با خو نی هستیشناسی

گر
منظر عرفا حلقه

سیر تطو مسئله معنا
یژگیها قد

نر

ندگی

یدگا یا

کا
خا

یا

علمی

تربیت

علو نسانی

متیا نهایی

نو

نتخا

81.5

برگزید تبه 3

80.5

برگزید تبه 3

80

برگزید تبه 3

تحقیقپایانیسطح2علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر

طاهر طباطبائی جعفر

کما نهایی جامعه

فاطمه خوشر

کر میرعر

ها تشویق ختر

ضی

هر میر یی مقد

بطه ین
بر سی نگیز ها
میز

سعید مؤمنی

گر

پر

هر صفائی
مریم پر نه

یدگا سا

خا

به حجا

خا

تربیت

خا

تربیت

طا خو هر منطقه  3مو شی مشهد
به حو
یجا یا سمر نگیز ها مطلو
هکا

گاهی ما

توحید

با

ئه

بر شد کو کا مقطع سنی

کو کا  2تا  7سا

بر سی مبانی فقهی حقوقی ما

علمی
تربیت

خا

شهرستا تفت ثر
 6تا  12سا

متیا نهایی

 30قانو مجا

سامی

نو

نتخا

برگزید تبه 2

.

.

برگزید تبه 3

برگزید تبه 3

خا

تربیت

.

برگزید تبه 3

خا

تربیت

.

برگزید تبه 3

خا

تربیت

فقه حقو

.

سامی

برگزید تبه 3
برگزید تبه 3

پایاننامهسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر

بنت لهد محمد فاح

معناشناسی محبت

انه صنعتگر

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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گر

ها

صو تفسیر قر

قر
میر

به قر

متیا نهایی

علمی

تفسیر علو قر نی
معصومین( )

.

تفسیر علو قر نی

برادران

مقالهسطح1علمی
یف

نا

نا خانو گی

نا ثر

کبر مهر تونایی
محمدعرفا

ا عد

قی

محمد معینی
علی فد ئی

گر

بیا

تضمین کا بر ها قر نی
ایت مرجعیت ئمه معصومین( )
تعدیه به معنا خاصل

علمی

.

بیا

نظر ما خمینی( )

چه فعالی با چه حر فی جا

متیا نهایی

ست؟

نو

نتخا

شایسته تقدیر
شایسته تقدیر

کا

.

شایسته تقدیر

بیا

.

شایسته تقدیر

مقالهسطح2علمی
یف

نا

نا خانو گی
مین کرباسی

نا ثر
سبکشناسی گفتگوها

جعفر سربا
مجید قند

ما
گفتا

علیرضا
مهد منتظرین

گر

ضو با تأکید بر مناظر
تعریف
پیر مو

ئد
ستهز

یونیتا ینها
تفا

قو عد فقهی

ینی

علمی

نتخا

کا

.

شایسته تقدیر

بیا

.

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

تربیت

خا
کا

صولی

متیا نهایی

نو

صو فقه

برگزید تبه 3
.

شایستگانتقدیر
ششمین جشنواره عامه حلی(ره)

نو

نتخا

برگزید تبه 3

مصا یق جر

جو طمر ثی
حمید ساقی
محمدمهد

یکر کا بر
مفهو

یوبی

قر

عر

ساخما سا

مصد

تفسیر علو قر نی

.

شایسته تقدیر

علو نسانی

.

شایسته تقدیر

سا

نش منطق فلسفه

شایسته تقدیر

فلسفه منطق

مقالهسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر
مد بر مفهو شناسی

حسین یز
عباسعلی مشکانی

ندیشی نقش حو

سبک ندگی

سجا لطفی

گر
حقق

متیا نهایی

علو نسانی

ئینه سیر نبو

مو نع تفکر صحیح

علمی

خا

یدگا قر

نو

.

تربیت

تفسیر علو قر نی

نتخا

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

مقالهسطح4علمی
یف

نا خانو گی

نا

مجید مبینی

نا ثر
بر سی نتقا

حمت توایی

ها

نظریه مقا مت مصر کنند جا فیسک

بر سی فقهی ما

سید مرتضی میرتبا

گر

 262قانو مجا

سیر حو مفهومی گنا

معصومی

کتا

چالش منیتی فرقهگر یی
یدگا شهید ثانی

مجتبی قربانی
محمد مینی

نظا

تضا عقاید حنا

محمدباقرحید نسب
محمد ضا محمو

با

بر هیم توکلیمقد
سید مرتضی میرتبا

مقد

اعیل

صد

77.5

شایسته تقدیر

77

شایسته تقدیر

کا

76

شایسته تقدیر

تفسیر علو قر نی

76

شایسته تقدیر

کا

76

شایسته تقدیر

قر

کا

75.5

شایسته تقدیر

عصر نبو

تا یخ سا

75.25

شایسته تقدیر

عبر
ایی

کتا

کا
خا

کریم

ایت شیعی نقد بر ایت باطنی

نقش حضو عبا

علو نسانی

77.75

شایسته تقدیر

مصو

موضو توسل

قر ئت قر

بر سی تطبیقی ا

کا

78.25

شایسته تقدیر

1392

فتا فر نقش

با هابیت

تغنی

فقه حقو

78.5

شایسته تقدیر

چیستی یما

بر سی بطه تئو یک خا

بن عبد مطلب

ایت سیاسی
عبر
حو

علمی

علو نسانی

78.5

سامی یر
مقد

متیا نهایی

نو

نتخا

شایسته تقدیر

تربیت

کتابسطح4علمی
یف

نا

ویژهنامه

نا خانو گی

نا ثر

حمد مرتاضی
میرمحسن عرفا

بندگی یا
نقش با

سا نا

مین کشو

)

حیا فرهنگ مد
سیا

حر

بر

یبایی

ستاند

مهر

خا

محمو قا ی قلعهبهمن

سانه

مو مهد یت ،با مایی لگو مطلو

نسبت نسا با خد

نسب

تربیت
کا

78.5

شایسته تقدیر

تا یخ سا

76.25

شایسته تقدیر

خا

سانه

یدگا ما خمینی

78.5

شایسته تقدیر

سامی

بر سی فضیلت کامی عصمت میر مؤمنین( ) با تأکید بر شبها

میرمحسن عرفا

محمدباقر حید

بیا پیامبر عظم(

شت مو مهد یت

قاسم عا

علی

ما

گر

علمی

76

شایسته تقدیر

کا

76

شایسته تقدیر

کا

75.5

شایسته تقدیر

فلسفه منطق

75.5

شایسته تقدیر

کا

75

شایسته تقدیر

بنتیمیه

عرصه مهد یت

مقایسه با قیصر

متیا نهایی

نو

نتخا

نقد بر سی عقاید صوفیه گنابا یه

تربیت

پایاننامهسطح3علمی
یف

نا خانو گی

نا

محمدعلی فر هانیفر

نا ثر
بر سی نقد معرفتشناختی علم قتصا

مهد جعفر پنا
ضا

نقد

یا

محمد

معصومی

ها
صا

هقانی

یابی نظریه قد

نقد بر کتا

مهد فرهنگ لیر
اعیل عبد لهی

گر

نر

«معا جسمانی

بر سی حکا فقهی خرید فر
حلیل مد
حز

نسا کامل
مقایسه
مل

منظر فلسفه صد یی
یدگا سا
حکمت متعالیه»
کاا قاچا

منظر معنویتها نوپدید ( شو پائولو کوئیلو)
یا )
با ندیشه سامی (قر
گر یی تا همگر یی ،بر سی یشهها عو مل
ثا فقهی تو

علمی

متیا نهایی

نو

نتخا

فلسفه منطق

.

شایسته تقدیر

علو نسانی

.

شایسته تقدیر

فلسفه منطق
فقه حقو

.

سامی

شایسته تقدیر
.

شایسته تقدیر

فلسفه منطق

.

شایسته تقدیر

علو نسانی

.

شایسته تقدیر

.

شایسته تقدیر

فقه حقو

سامی

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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خواهران

مقالهسطح1علمی
یف

نا خانو گی

نا

نا ثر

حکیمه شت با

مقالهسطح2علمی
نا

یف

عو مل نفو پیشرفت هابیت

نا خانو گی

سامی

کشو ها

علمی

مهاجر

عی یلخچی

گر

منظر قر

کریم

ها موفقیت

فاطمه میرباقر

سبک ندگی خانو گی

صفو صفائی

71

علمی

لهی

نگا ما سجا ( )

شایسته تقدیر

متیا نهایی

علو نسانی

یژگیها شیطا
متحانا

متیا نهایی

کا

نا ثر

سکینه قنبرپو گر
یه

گر

علمی

نو

نتخا

نو

نتخا

77.5

شایسته تقدیر

خا

تربیت

76

شایسته تقدیر

خا

تربیت

74

شایسته تقدیر

خا

تربیت

72.25

شایسته تقدیر

مقالهسطح3علمی
نا

یف

نا خانو گی

نا ثر
تصویرسا

ند نصیر مبا که
کو

بر سی مقایسه نیا ها

هر حسنپو

ثبا

کا
گا نانی

حمید حید

یف

نسانی

نسب

قر

ها

خا
یگر

یا

چشم خم

ینی فع

هکا ها
منظر قر

یا

بر سی ترجمه جمعی قر

کریم

نا خانو گی
یه موسو

77.5

شایسته تقدیر

77.5

تربیت

77.5

شایسته تقدیر

خا

تربیت

77

شایسته تقدیر

خا

تربیت

76.5

شایسته تقدیر

75.5

شایسته تقدیر

سامی

علو نسانی

تفسیر علو قر نی

نا ثر
صو

متیا نهایی

شایسته تقدیر

فقه حقو

سو یوسف مکتب نسا گر یانه بر ها ما لو

کنتر جمعیت

کتابسطح4علمی
نا

مفاهیم خاقی

فقه تعامل سا با

هر کلهر

هر حید

گر

علمی

گر

هکا ها حصیل نا

نو

نتخا

خا

علمی

متیا نهایی
76

تربیت

نو

نتخا

شایسته تقدیر

تحقیقپایانیسطح2علمی
یف

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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نا

نا ثر
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لنا حسینعلی
هر کریمی
معصومه جا ا

مرضیهسا

منظر سا

منظر قر

تأثیر جنسیت بر تکامل نفس بر سا
توسعه قتصا
کد

حکمت متعالیه
منظر سا

مهد (عج)

فرشته حسینی

حسا

لیا حمد قو با

نقش ما

کو

منظر
جلوگیر

برادران

یف

خواهران

یف

حسین صدیقی
نا

نا خانو گی
جیهه عا لی

خا

تربیت

شایسته تقدیر

کا

.

شایسته تقدیر

فلسفه منطق

.

شایسته تقدیر

علو نسانی

شایسته تقدیر

کا

شایسته تقدیر

خا

تربیت

شایسته تقدیر

یا

خا

تربیت

.

منکر

خا

تربیت

.

شایسته تقدیر

نا خانو گی

عباسعلی مشکانی

خا

تربیت

شایسته تقدیر

شایسته تقدیر

برگزیدگان و شایستگان تقدیر بخش ویژه
نا

.

شایسته تقدیر

خا

عصر ظهو

عو مل شکلگیر شخصیت نسا

.

شایسته تقدیر

تربیت

یا

عو مل خاقی ،عبا

شیو مدیریتی حضر

قائممقامی

عتقا

یدگا سا

عو مل حکیم بنیا خانو
بر سی مسأله بدعت

کا

سا

علل منع عجب خو پسند

هر یاحی

طاهر ضویا

گر

علمی

متیا نهایی

نو

نتخا

نا ثر

سبگ ندگی

یینه سیر نبو (

نقش با توحید عبا

)

(با موضوع سبک زندگی از منظر اسام)
گر
خا

سبک ندگی سامی
نا ثر

سیر تطو مسئله معنا

تربیت
کا

گر
ندگی

علمی

خا

علمی
تربیت

متیا نهایی

نو

نتخا

75/5

شایسته تقدیر

73/5

شایسته تقدیر

متیا نهایی
80/5

نو

نتخا
برگزید

دبیرخانههای
استانی

آی���ی���ن ن��ام��ه

دستورالعمل برگزاری
جشنوارههایاستانی
جشنوارهاستانیدرچارچوبآییننامه
ما
جشنواره علمه حلی(ره) و با رعایت اصول،
ضوابط و مقررات این آییننامه برگزار میشود.
جشنواره استانی با لوگوی «جشنواره
ما
علمه حلی(ره)» و زیرنویس استان مربوط
برگزار خواهد شد و فعالیتهای صورت گرفته
تحت عناوین دیگر ،به منزله فعالیت استانی
جشنوارهعلمهحلی(ره)محسوبنمیشود.
ما
میشود:
الف) داشتن حداقل یکصد اثر از مجموع آثار ارائه
شده در آخرین دوره جشنواره؛
ب) داشتن توان علمی ازم برای ارزیابی آثار
مطابقباآییننامهارزیابیآثار؛
ج) داشتن توان اجرایی ازم برای برگزاری
جشنوارهاستانی؛
د) انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونتهای
پژوهش حوزههای خواهران و برادران استان.
جشنواره استانی با شرایط زیر برگزار

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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تبصره  :1مرجع احراز شرایط مذکور ،دبیرخانه
مرکزی جشنواره علمه حلی(ره) است.
تبصره :2در صورت عدم انعقاد تفاهمنامه مذکور
در بند «د» ،شورای سیاستگذاری جشنواره
علمه حلی(ره) در مورد برگزاری جشنواره در آن
استانتصمیمگیریخواهدکرد.
استانهایی که شرایط برگزاری
ما
جشنواره استانی را دارند میباید تقاضای خود را
حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم آخرین
دوره جشنواره ،از طریق مدیریتهای استانی و
بصورت مکتوب به معاونت پژوهش حوزههای
علمیهارسالنمایند.

مقدمه :با استناد به مصوبه شماره  323/3476شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی(ره) مورخ
 ،1391/2/17دستورالعمل اجرایی برگزاری جشنواره عامه حلی(ره) در استانها به منظور افزایش
انگیزه طاب استانهای سراسر کشور جهت شرکت در جشنواره و افزایش مشارکت مدیریتهای
استانی در برگزاری آن ،تدوین میشود.

دبیر جشنواره علمه حلی(ره) موظف
ما
است حداکثر تا مدت  20روز پس از دریافت
تقاضاهای واصله و بررسی و احراز اولیه شرایط،
آن را به شورای سیاستگذاری جشنواره ارائه و
نتیجه را به استانهای متقاضی اعلم نماید.
دبیرخانه استانی جشنواره در معاونت
ما
پژوهش حوزه علمیه برادران استان متقاضی
تشکیلمیشود.
ارکان جشنواره استانی عبارتاند از:
ما
 -1شورای جشنواره؛
 -2دبیر جشنواره؛
 -3شورای علمی.
ما
عبارتانداز:
 -1مدیر حوزه علمیه استان (رئیس شورا)؛
-2مدیرحوزهعلمیهخواهراناستان(نایبرئیس
شورا)؛
 -3معاون پژوهش حوزه علمیه استان؛
 -4معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان؛
 -5دبیر جشنواره استانی (دبیر شورا).

اعضای شورای جشنواره استانی

وظایف شورای جشنواره استانی
ما
عبارت است از:
 -1تصمیمگیری و برنامهریزی کلن جشنواره
استانی در چارچوب اسناد باادستی؛
 -2تعیین رؤسای گروههای ارزیابی پیشنهاد شده
توسطدبیرجشنوارهاستانی؛
 -3نظارت بر حسن اجرای جشنواره استانی
مطابق با آییننامهها و ضوابط ابلغی؛
 -4زمینهسازی جهت مشارکت بیشتر حوزههای

علمیهاستاندرجشنواره؛
 -5تصمیمگیری در خصوص زمان ،مکان و
کیفیتبرگزاریمراسم؛
 -6جذب و تأمین منابع مالی جشنواره استانی.
دبیر جشنواره استانی از میان فضل و
ما
اساتید حوزوی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی
موفق ،با پیشنهاد مشترک معاونان پژوهش
حوزههای علمیه برادران و خواهران استان ،تأیید
مدیر حوزه علمیه استان ،موافقت رئیس شورای
سیاستگذاری جشنواره علمه حلی(ره) و حکم
مدیر حوزه استان منصوب میشود.
ما
است از:
 -1تشکیل و اداره دبیرخانه جشنواره استانی؛
 -2حسن همکاری با دبیر و مسئوان دبیرخانه
مرکزیجشنوارهعلمهحلی(ره)؛
-3تعیینمسئولاجراییجشنوارهاستانی؛
 -4پیشنهاد رؤسای گروههای ارزیابی به شورای
جشنوارهاستانی؛
وظایف دبیر جشنواره استانی عبارت

 -5دبیری شورای جشنواره استانی و پیگیری
مصوباتآن؛
 -6ریاست شورای علمی جشنواره استانی؛
 -7ارائه گزارش عملکرد به شورای جشنواره
استانی و دبیرخانه مرکزی جشنواره علمه
حلی(ره).
شورای علمی جشنواره استانی
ما
متشکل از دبیر جشنواره استانی و رؤسای
گروههای ارزیابی است که از میان فضل و اساتید
شناختهشده استان توسط شورای جشنواره برای
یک دوره تعیین میشوند.

تبصره :انتخاب مجدد رؤسای گروههای ارزیابی
بلمانعاست.

 -14احراز صلحیت عمومی صاحبان آثار
برگزیده؛
 -15برگزاری مراسم؛
 -16ارائه گزارش عملکرد در قالب نمونبرگ؛
 -17اعلم نتایج ارزیابی به صاحبان آثار.

وظایفشورایعلمیجشنوارهاستانی
ما
عبارت است از:
 -1تأیید صلحیت ارزیابان پیشنهاد شده توسط
رؤسای گروههای ارزیابی؛
 -2تعیین نهایی برگزیدگان جشنواره استانی
مطابق با ضوابط جشنواره علمه حلی(ره).

کلیه مراحل برگزاری جشنواره استانی
ما
باید با اطلع و هماهنگی دبیرخانه مرکزی انجام
شود.

تبصره :حضور نماینده دبیرخانه مرکزی
جشنواره علمه حلی(ره) در تعیین برگزیدگان
نهاییجشنوارهاستانیالزامیاست.

کلیه هزینههای برگزاری جشنواره
ما
استانی مانند فراخوان ،تبلیغات ،ارزیابی و جوائز
به عهده استان مربوط است.

فرایند برگزاری جشنواره استانی
ما
عبارت است از:
 -1تقاضای مدیریت استان برای برگزاری
جشنوارهاستانیدرقالبنمونبرگ؛
 -2بررسی و احراز شرایط توسط دبیرخانه
مرکزیجشنواره؛
-3تأییدشورایسیاستگذاریجشنواره؛
 -4ابلغ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره
بهمدیریتاستان؛
-5تشکیلشورایجشنوارهاستانی؛
-6تعییندبیرجشنوارهاستانی؛
-7تشکیلدبیرخانهجشنوارهاستانی؛
 -8فراخوان جشنواره استانی؛
 -9دریافت آثار؛
 -10ارزیابی آثار؛
 -11تأیید ارزیابی آثار توسط دبیرخانه مرکزی
جشنواره؛
 -12تعیین آثار برگزیده؛

دبیر جشنواره استانی موظف است
ما
حداکثر  10روز پس از انتصاب ،تقویم کاری
دبیرخانه جشنواره استانی را هماهنگ با تقویم
کاری دبیرخانه مرکزی جشنواره به این دبیرخانه
اعلمنماید.

 -13ارسال آثار برگزیده به دبیرخانه مرکزی
جشنوارهعلمهحلی(ره)؛

دبیرخانه جشنواره استانی موظف
ما
است حداکثر  20روز پس از پایان مهلت دریافت
آثار در استان ،پرونده آثار برگزیده و آثاری که
حداقل  70امتیاز کسب کردهاند را به دبیرخانه
مرکزی جشنواره علمه حلی(ره) ارسال کند.
تبصره  :1پرونده اثر شامل اصل اثر ،فرم ثبتنام،
فرم ارزیابی ،فرم احراز صلحیت عمومی و
گزارشنهاییبرگزیدگیاست.
تبصره  :2تأخیر در ارسال پرونده آثار برگزیده به
دبیرخانه مرکزی به منزله انصراف از شرکت در
رقابت کشوری است.
ما

نتایج ارزیابی آثار جشنواره استانی

باید به تأیید دبیرخانه مرکزی جشنواره علمه
حلی(ره)برسد.
معیار انتخاب آثار برگزیده جشنواره
ما
سراسری علمه حلی(ره) ،ارزیابی دبیرخانه
مرکزی جشنواره علمه حلی(ره) است.
برگزاری جشنواره استانی ،موجب
ما
سهمیه خاص برای استان در جشنواره سراسری
علمهحلی(ره)نیست.
دبیرخانه استانی جشنواره موظف
ما
است کارگاه توجیهی ارزیابان استانی را تحت
نظارت دبیرخانه مرکزی جشنواره علمه
حلی(ره)برگزارنماید.
لوح تقدیر برگزیدگان جشنواره
ما
استانی توسط رئیس و نایبرئیس شورای
جشنوارهاستانیامضاءمیشود.
دبیرخانه استانی موظف است در
ما
مهلت مقرر گزارشهای درخواستی دبیرخانه
مرکزی جشنواره علمه حلی(ره) را تنظیم و
ارسالنماید.
دبیرخانه مرکزی علمه حلی(ره)
ما
به مراجعات مستقیم طلب شرکتکننده در
جشنواره استانی پاسخگو نیست و امور مربوط
به جشنواره استانی ،فقط از طریق دبیرخانه
جشنوارهاستانیقابلپیگیریاست.
این دستورالعمل در  26ماده و  6تبصره
ما
در تاریخ  1391/2/30به تصویب شورای
سیاستگذاریجشنوارهعلمهحلی(ره)رسید.
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گزارش دبیران
استانیجشنواره

حجتااساموالمسلمینح ّجامی

مسؤولدبیرخانه استانقـــم
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جشنواره علمه حلی(ره) یکی از برنامههائی است که با هدف
ترویج فرهنگ پژوهش و تربیت پژوهشگر در معاونت پژوهش
حوزه مبارکه علمیه شکل گرفت و هر سال بهتر و بالندهتر از سال قبل
برگزار میشود .در راستای سیاست تشویق طلب جوان به شرکت در
آن و تشکیل جشنوارههای مقدماتی استانی به منظور رونق بیشتر
جشنواره ،نخستین جشنواره استانی علمه حلی(ره) قم در سال 93
با مشارکت حوزه علمیه برادران و خواهران استان تشکیل شد .پس
از تشکیل دبیرخانه و تعیین دبیر از سوی شورای سیاستگذاری
استان ،اولین اقدام دبیرخانه سرکشی به تمام مدارس علمیه تابعه
برادران و خواهران و تبیین اهداف جشنواره علمه حلی(ره) برای
طلب بود که حاصل این اقدامات دریافت حدود  600اثر از طلب
برادر و  350اثر از طلب خواهر توسط دبیرخانه جشواره میباشد.
این آمار نشانگر رشد بسیار خوب دریافت آثار طلب قمی نسبت به
سال گذشته است.
از مجموع آثار دریافتی ،تعداد  298اثر از آثار برادران و  133اثر از آثار
خواهران ،به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافت و از این تعداد ،در مورد
 153اثر از آثار برادران و  59اثر از آثار خواهران ارزیابی تفصیلی دوم
نیز صورت گرفت.

حجتااساموالمسلمین قاسمی
مسؤول دبیرخانه استان فارس

در موضوع سیر تحوات پژوهش در استان فارس باید
گفت که تا سال  1388حوزه علمیه استان فارس فاقد
معاونتپژوهشبودهومیزانترازتولیدپژوهشدراستان
بسیار ناچیز بوده و لکن با تأسیس این معاونت بحمدال
در سال  1389موفق شدیم بالغ بر  750اثر پژوهشی را
جهت جشنواره علمه حلی(ره) ارسال نماییم و این سیر
تحولی در سال  1390نیز ترقی داشت و به بیش از 1250
اثر رسید که دو سال متوالی مقام اول کشوری در کمیت آثار
ارسالی را کسب نمودیم و هماکنون نیز با مشارکت حوزه
علمیه خواهران استان فارس توانستیم اولین جشنواره
استانی علمه حلی(ره) را با  1524اثر برگزار نماییم؛ فلذا
باید خداوند متعال را شاکر باشیم در ظل عبادات حضرت
بقیۀ ال ااعظم(عج) توفیق فرهنگسازی پژوهش را در
این استان پهناور بدست آوریم.

حجتااساموالمسلمینرضایی

مسؤول دبیرخانه استان تهران

دبیرخانه چهارمین جشنواره علمه حلی(ره) استان تهران پس از
برگزاری مراسم اختتامیه دوره پیشین ،با عنایت پروردگار و الطاف
حضرت ولیعصر(عج) فعالیت خود را با تکثیر و توزیع پوسترهای
تبلیغاتی و اعلن عمومی آغاز کرد و تلشهایی را در جهت نیل به
اهدافیچونتقویتنشاطعلمیوگسترشروحیهپژوهشدرحوزههای
علمیه ،حمایت مادی و معنوی از طلب پژوهشگر جوان و کمک به
کاربردی کردنعلوم اسلمیسامان داد که ازجمله میتوان به آسیبشناسی
دورههای پیشین و تغییر نگرش نسبت به سالهای گذشته ،اجرای
برنامههای آموزشی متنوع در مدارس و صدور کارنامههای تخصصی و
علمی و انعکاس آن به صاحبان اثر اشاره کرد.
همچنین در فرصت اعلم شده ،تعداد  860اثر به دبیرخانه ارسال گردید
که تعداد  299اثر آن متعلق به حوزه علمیه خواهران و  561اثر ،متعلق به
حوزه برادران است.
در مرحله ارزیابی اجمالی ،آثار طی دو مرحله (مرحله اول توسط ارزیابان

حجتااساموالمسلمینعایی
مسؤول دبیرخانه استان خراسان

حوزههای علمیه بعد از ظهور و تثبیت انقلب اسلمی با
ظرفیتهای وسیعی مواجه گردید .تغییر سازمان نظام حوزهها
و حضور علماء و فقها در حکومت ،گسترش دامنه مسائل و
موضوعات نو پیدا ،تغییر عمومی فضای جهانی و ...حوزهها را با
مسئولیتهای جدی و اساسی روبهرو ساخت.
چنین بستری همواره ،ضرورت روزآمدی نرم و سخت حوزهها
را تأکید داشته است .منهاج روشن تحول در حوزه ،ترویج و
نهادینهسازیپژوهشگراییوتحقیقورزیاست.چنانچهازدیرباز
سرشت حوزههای علمیه اینگونه بوده است.
در این میان ،برگزاری همایشهای علمیپژوهشی گامی رو به
جلو و اقدامی موثر در کاوش نظری ،کوشش علمی و پویش
فکری است که دامنه نگارش و پژوهش را در تمامی سطوح حوزه
گسترانیدهاست.
جشنواره علمه حلی(ره) در این راستا با تجربه برگزاری شش
دوره ،تمهیدگر رقابت علمی و پژوهشی میان طلب جوان
حوزههای سراسر کشور بوده است .و حوزه علمیه خراسان نیز با
حضور همیشگی خویش ،سهمی بسزا در این عرصه داشته است.
در این دوره تعداد  1087اثر پژوهشی از طلب جوان (خواهران
و برادران) حوزه علمیه خراسان جهت رقابت به دبیرخانه مرکزی
جشنواره ارسال شده است.
در پایان از عموم همکاران گرامی به ویژه عوامل برپایی جشنواره
علمهحلیتقدیرمینمایم.

و مرحله دوم توسط دبیر جشنواره) مورد ارزیابی قرار گرفت که از این
تعداد 61 ،اثر به مرحله تفصیلی راه یافتند .تعداد  61اث ِر باقیمانده نیز به
صورت تفصیلی ،ارزیابی شدند که در نهایت 10 ،اثر به عنوان برگزیده و
شایستهتقدیرانتخابگردیدند.
ازم به ذکر است که دبیرخانه چهارم ،بانک اطلعاتی جامعی از آثار رسیده
ایجاد کرده که در آن محورهایی چون تفکیک و رتبهبندی آثار و مدارس
خواهر و برادر بر اساس امتیازهای دریافتی و مراحل ارزیابی در نظر
گرفته شده است.
در پایان بر خود فرض میدانم که همکاری مجدانه همه مسئوان حوزه
به ویژه دبیرخانه مرکزی ،مدیران مرکز برادران و خواهران استان تهران و
معاونتهایتابعهراسپاسگویموسلمتیوموفقیتبیشتررابرایهمه
این عزیزان از خداوند منان مسئلت کنم.

حجتااساموالمسلمیندهقانی

مسؤولدبیرخانه استاناصفهان

شهریور ماه  1392دبیرخانه چهارمین جشنواره علمه حلی(ره) در
استان اصفهان آغاز بکار کرد و در تاریخ 1392/07/04مراسم افتتاحیه
این جشنواره با حضور حجتااسلم والمسلمین اسماعیلنیا ،دبیر
جشنواره سراسری در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
استان برگزار شد.
تبلیغات گسترده در سطح مدارس ،برگزاری کارگاههای متعدد
جهت آگاهی طلب از روند جشنواره ،راهاندازی سایت مستقل ویژه
جشنواره،برگزاریجلساتمتعددشورایسیاستگذاریوبرگزاری
نشست مسئولین پژوهش حوزههای علمیه برادران و خواهران از
جملهاقداماتدبیرخانهدربرگزاریاینجشنوارهدرسطحاستانبوده
است.
دیدار مسئولین جشنواره استانی با حضرت آیتال العظمی مظاهری
مد ظله العالی و اخذ پیام ویژه ایشان جهت اختتامیه جشنواره از دیگر
اقداماتصورتگرفتهمیباشد.
در چهارمین جشنواره استانی علمه حلی اصفهان 2150 ،اثر از طلب
استان دریافت و در چرخه بررسی قرار گرفت که از این تعداد866 ،
متعلق به برادران طلبه و 1284اثر متعلق به خواهران طلبه بود.
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره نیز با تجلیل از  32اثر برگزیده و
شایسته تقدیر در تاریخ  15اسفند  1392در این شهر برگزار شد.

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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حجتااساموالمسلمینانجمشعاع
مسؤول دبیرخانه استان کرمان

امسال در ششمین جشنواره علمه حلی(ره) که برای اولینبار
در استان کرمان به شکل استانی برگزار شد شاهد رشد و استقبال
چشمگیری از حضور طلب و همکاری و همفکری اساتید و
مدیران بودهایم .از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه این استان
پهناور همگی درگیر این رویداد علمی مهم بودهاند .آمار حضور
طلب استان کرمان در این دوره نسبت به دورههای گذشته
شگفتانگیز بوده است .جشنواره دوم  46نفر ،جشنواره سوم
 102نفر ،جشنواره چهارم  40نفر و جشنواره پنجم  108نفر ،اما
در جشنواره امسال  762نفر از طلب خواهر و برادر استان کرمان
با ارائه  721اثر پژوهشی در قالب مقاله ،و پایانامههای حوزوی
مشارکت داشتهاند .از این تعداد  562اثر مربوط به برادران
شرکتکننده و  159اثر مربوط به خواهران شرکتکننده در
جشنواره بوده است که با توجه به این حجم از آثار در مقایسه با
سالهای گذشته ،شاهد رشد کمی و کیفی درخور توجهی بودهایم.
از این تعداد 173اثر از آثار برادران و 52اثر از آثار خواهر به مرحله

تفصیلی راه یافتند .مجموعا  30نفر برگزیدگان و شایستگان
تقدیر این دوره بودند .کار ارزیابی آثار با حدود  19نفر از اساتید
برجسته حوزههای علمیه خواهران و برادران که عموما از اساتید
شناختهشده حوزه و دانشگاه میباشند ،سپرده شد.
از اهم علل این رشد شرکت میتوان به همکاری مؤثر معاونتها
و رابطین پژوهش مدارس ،اطلعرسانی دقیق توسط دبیرخانه
استان ،بازدید مسئولین دبیرخانه مرکزی جشواره از برخی
مدارس استان و برگزاری جلسات متعدد با طلب ،بازدید
معاونت پژوهش استان از مدارس و برگزاری جلسات متعدد با
طلب .مدیران و اساتید ،برگزاری منظم جلسات شورای استان
توسط مدیریت محترم حوزه علمیه استان کرمان ،همفکری
و همکاری مستمر با دبیرخانه مرکزی جشواره ،برگزاری
جلسات و کارگاههای روش پژوهش و نهایتا ،تأکید بر سیاست
فرهنگسازی پژوهش از سوی معاونت پژوهش مدیریت استان
اشاره کرد.

ویژهنامه

ششمینجشنواره
عامه حلی(ره)
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حجتااساموالمسلمینکاظمی
مسؤول دبیرخانه استان همدان

با عنایت به نقش بیبدیل پژوهش و تحقیق در بنیان مبانی فرهنگ و تمدن اسلمی ،دبیرخانه استانی
جشنواره علمه حلی(ره) در همدان ،برای نخستینبار با مشارکت حوزههای علمیه برادران و خواهران
استان در تاریخ 1392/7/1به منظور تشویق و ترغیب طلب همدانی به تحقیق و پژوهش تشکیل شد.
از همان تاریخ ،فراخوان آثار از طریق پیامک ،چاپ بنر و اطلعرسانی در مدارس خواهران و برادران و بین
طلب همدانی مقیم قم انجام پذیرفت و  432اثر طلب در طول مدت فراخوان (پایان آبانماه) جمعآوری و
توسط  24استاد خواهر و برادر ارزیابی و داوری شد.
پس از انجام یک کار فشرده ،مراسم اختتامیه جشنواره استانی در روز  26آذر ماه  92و همزمان با هفته
پژوهش برگزار و از  21اثر برگزیده رتبه دوم ،سوم و شایسته تقدیر در سطح استان تقدیر به عمل آمد.

