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در عین اینکه اجتهاد »جواهری« به 
صورتی محکم و استوار ترویج می 

شود از محاسن روش های جدید و 
علوم مورد احتیاج حوزه های اسامی 

استفاده گردد.
در پیام به شورای مدیریت حوزه علمیه قم

صحیفه امام، ج 21، ص 380

استادان محترم حوزه از ابتدا طاب 
را متکی بر مطالعه، تفکر و تحقیق 

تربیت کنند.
در جمع اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم
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رشد کمی و کیفی و تنوع موضوعی آثار پژوهشی طاب 
به چشم  در چهارمین جشنواره عامه حلی)ره(  که  جوان 
می خورد نشان از پویایی، بالندگی و علم محوری در نهاد 
مرجع و انسان ساز حوزه علمیه دارد که به فرمایش ولی امر 
مسلمین اساس کار خود را بر علم استوار گردانیده و تربیت را 

متکی بر تحقیق و تفکر قرار داده است.
بدون شک تاش بی شائبه مسئولین و متصدیان جشنواره 
عامه حلی)ره( طی چهار دوره برگزاری، سهم بسزایی در این 
موفقیت افتخار آمیز داشته و مأجور درگاه حق تعالی خواهد بود.

ویژه نامه پیش رو گوشه ای از فعالیت ها و تاش بی وقفه این 
عزیزان در چهارمین دوره را در بر دارد. امید است توانسته 
باشیم هر چند ناچیز و فهرست وار اشاره ای در خور داشته 

باشیم.



جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی 
ترین  برجسته  از  »ره«  حلی  عامه  به  معروف 
دانشمندان اسامی در روز 29 ماه مبارک رمضان 
سال 646 هجری قمری در حله به دنیا آمد.  ایشان 
دارای نبوغی سرشار و هوشی فراوان بود و از همان 
دوران کودکی خوش درخشید به گونه ای که آینده 
ای درخشان را برای اندیشه ای اسامی رقم زد.1 
عامه حلی در علوم گوناگون و متنوعی به مقام 
زیادی  بسیار  و کتاب های  یافت  استادی دست 
در آن ها به نگارش در آورد که گذشت زمان و 
تطور ایام، گردی بر دامن آن ها نیفشاند و تا کنون 
در مجامع علمی و آموزشی به عنوان کتاب های 
مرجع و دقیق علمی مورد استفاده طالبان علم قرار 

می گیرد.
آثار عامه حلی )ره( در موضوعات ادبی، فقهی، 
اصولی، تفسیری، کامی، فلسفی، منطقی، رجالی، 
روایی و موضوعات دیگر بسیار زیاد و متنوع است و 
بالغ بر صد جلد می باشد. در این جا در هر رشته به 
یکی از آثار گران سنگ عامه به صورت مختصر 

می پردازیم:
اثر فقهی: منتهي المطلب في تحقیق المذهب:  
این کتاب بی نظیر در مسائل فقهی به بررسی نظر 
امامیه در مسائل گوناگون فقهی پرداخته است و 
پس از اثبات نظر امامیه به بررسی دیدگاه فقهای 
و  موافقین  دیدگاه های  و  پرداخته  عامه  مذاهب 
مخالفین را ذکر نموده و سپس به رد آرای مخالفین 
پرداخته است. ایشان در مقدمه کتاب، احتیاج به 
علم فقه، موضوع علم فقه، مبادی، مسائل و تعریف 
علم فقه را ذکر نموده و دلیل وجوب تحصیل این 
علم را بیان کرده است. چاپ جدید این کتاب در 
چهار جلد به زبان عربی با همت انتشارات مجمع 
مباحث اسامی مشهد سال 1412 به چاپ رسیده 

است.2
لنص  السنًه  مخالفًه  ایضاح  تفسیری:  اثر 
الکتاب و السنًه: این کتاب تفسیری صبغه کامی 
دارد و بخشی از آن به دست ما رسیده است که از 
آیه 212 سوره بقره آغاز می گردد و به آخرین آیه 

سوره آل عمران پایان می پذیرد. 3
اثر منطقی: الجوهر النضید: این کتاب شرحی 
بر کتاب تجرید المنطق خواجه نصیر طوسی است 
و به گونه ای بسیار نیکو به رشته تحریر در آمده 
است و تاکنون نیز از کتب  آموزشی در علم منطق 

به حساب می آید. 4این کتاب نفیس توسط دکتر 
منوچهر صانعی دره بیذی ترجمه گردیده و توسط 
انتشارات حکمت در سال 1389 شمسی به طبع 

رسیده است.
اثر کامی: کشف المراد: کتاب کشف المراد 
شرحی است عالمانه و محققانه که بر کتاب تجرید 
ااعتقاد خواجه نصیر طوسی نگاشته شده است 
و تاکنون نیز از کتاب های مورد مراجعه محققان 
است.  شیعه  کام  علم  شناخت  در  دانشوران  و 
»تجریدااعتقاد از ارزشمندترین و محکم ترین و 
در عین حال مختصرترین متون کامی شیعی به 
شمار می آید و به سبب همین ویژگی ها از زمان 
تألیف شهرت یافته و دانشمندان فرقه های مختلف 
و  فارسی  به  متعددی  حواشی  و  شروح  اسامی 
عربی بر آن نگاشته اند. قضاوت های شارحان درباره 
این کتاب نشان می دهد که خواجه در اقدام خود 
کاما موفق بوده است. ظاهرا اولین شرح تجرید 
را معروف ترین شاگرد خواجه »عامه حلی« تدوین 
فی  المراد  معروف "کشف  است. این شرح  کرده 
شرح تجریدااعتقاد" نام دارد و برخی معتقدند که 
اگر عامه آن را نمی نوشت شاید مقصود دقیق 
خواجه از مباحث این اثر هیچگاه روشن نمی شد«5. 
سال  در  اسامیه  کتابفروشی  توسط  کتاب  این 

1388شمسی به چاپ رسیده است.
اثر روایی: منهاج الصاح في اختصار المصباح: 
مصباح  کتاب  فصل  ده  از  گزیده ای  کتاب  این 
حلی )ره(  عامه  که  است  طوسی  شیخ  المتهجد 
برای هر فصلی نامی نهاده و جمله ای شرح گونه 
ایشان فصل  نگاشته است.  ابتدای هر فصل  در 
یازدهمی به آن افزوده اند و نام آن را »فی ما یجب 
الدین«  اصول  معرفة  من  المکلفین  عامة  علی 
نهاده اند.6 »نگارش کتاب هایی در آموزش مقدمات 
و آداب عبادات و دعاهایی که مانند دارو در شفای 
امراض روحی بکار می رود یکی از سنت های علمی 
دیرین در میان مسلمان بوده است. عالمان مسلمان 
از دیرباز دست به تالیف آثاری در این زمینه زده و 
میراث علمی گرانبهایی در اینباره خلق کرده اند. این 
آثار گاه به صورت تالیف علمی مستقل و گاهی به 
صورت تلخیص و مختصرسازی کتاب های پیشین 
بوده است. یکی از آثار شناخته شده و برجسته در 
عبادات  فی  المتهجد  »مصباح  کتاب  زمینه  این 
السنه« نوشته شیخ طوسی و یکی از تلخیص های 

معتبر از این اثر کتاب »منهاج الصاح فی اختیار 
المصباح« نگاشته عامه حلی )726ق.( است«.7 
این کتاب در سال 1384 شمسی توسط انتشارات 

کتابخانه عامه مجلسی به چاپ رسیده است.
اثر رجالی: خاصه ااقوال في معرفه الرجال:  
این کتاب از مصادر رجالی معروف در علم رجال 
پرداخته  حدیث  روات  جمیع  ذکر  به  که  است 
اعتقادات  به  راوی  نام  ذکر  از  ایشان پس  است. 
و عقاید راوی اشاره می کند و سپس ملیت افراد، 
چگونگی وفاتشان، نسب، کنیه، تصنیفات و مانند 
آن می پردازد8. این کتاب با تحقیق جواد قیومي 
اصفهاني توسط مؤسسة النشر السامی در سال 

1417 قمری به چاپ رسیده است.
در پایان ازم به ذکر است که برخی از کتاب های 
عامه حلی )ره( به دست ما نرسیده است و برخی 
صورت  به  هنوز  نیز  ایشان  کتاب های  از  دیگر 
شایسته  و  نگهداری می شوند  نسخه های خطی 
است که این کتاب ها که بر آمده از ذهن و قلب 
یک دانشمند عاشق، پر کار و همه جانبه نگر است 
به زیور طبع آراسته گردد تا همه تشنه کامان دانش 
و حقیقت را سیراب نماید. بدون شک جامعیت و 
تفکر سیستمی عامه حلی )ره( و توجه ایشان به آراء 
و نظریات اندیشمندان مختلف در عرصه مباحث 
گوناگون علمی می تواند الگوی شایسته و کاملی 
برای اندیشه وران و اندیشمندان همه عرصه های 
علمی باشد و نیاز زمان ما را که پژوهش و تحقیق 
علمی مستمر بدون غرض ورزی و تحجر و به دور 
بیگانگان  اندیشه های  از  و رنگ پذیری  التقاط  از 

است را فراهم سازد.

1. علی دوانی، مفاخر اسام، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج1، 
1364ش، ج4، صص243-240.

2. حافظ فرزانه، سایت اندیشه قم به نقل از مقدمه کتاب 
منتهی المطلب و الذریعه، ج 23، ص 12 و امل اآمل، ج2، 

ص 82.
3  .عبد الحسین طالعی، سایت راسخون.

4. سایت مؤسسه انتشارات حکمت.
5. سایت کتاب نیوز به نقل از رضا محمد زاده، دانشنامه جهان 

اسام.
6. سایت کتابنامه.

7. همان.
8. سایت کتاب قم.

اوراقی از دفتر آثار
کتابشناسی اجمالی عامه حلی )ره(

| محمد اسماعیلی | 
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تیتر
مصاحبه با آیت اه طباطبایی نژاد
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان

7ویژه نامه چهارمین جشنواره عامه حلی)ره(



فقه حکومتی 
مهم ترین  موضوع  

پژوهشی در 
شرایط کنونی

در مصاحبه با حجت ااسام والمسلمین صفایی بوشهری 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بوشهر

حد  چه  تا  که  بفرمایید  لطفاً 
باید  حوزوی  پژوهش های 
جامعه  روز  نیازهای  با  متناسب 

باشد؟
بسم اه الرحمن الرحیم. بی تردید با توجه به 
تعریف، پژوهش عبارت است از »فرایند نظام مند 
پردازش اطاعات در یک گستره خاص که به تولید 
سامانه  می انجامد«؛  علم  تاریخ  عرصه  در  دانش 
پژوهش باید به سمت تولید علم متناسب با شرایط 
کنونی حرکت کند و حوزه همواره در طول تاریخ 
خود جلوتر از زمان، پژوهش و تولید علم داشته است 

و امروز نیز باید چنین باشد.

چه  حضرتعالی  نظر  به 
پژوهش های  در  موضوعاتی 

حوزوی مغفول مانده است؟
تمامی  به  باید  پژوهش  عرصه  در  حوزه 
موضوعات علمی مطرح در معارف اسامی توجه 
ویژه نماید. اساساً پژوهش یعنی راهکار دانش بنیان 
تأیید یافته ها و تولید نایافته ها. بنابراین نیاز است در 

تمامی علوم، از ادبیات عرب تا مسائل بسیار پیچیده 
فقهی، با یک اولویت بندی دقیق، پژوهش صورت 
گیرد؛ ولی مهمترین موضوع پژوهشی در شرایط 
کنونی باب مهم فقه حکومتی با موضوعات متنوع 

آن است.
در  پیشکسوت  یک  بعنوان 
کنونی  شرایط  در  علم  عرصه 
جامعه چه انتظاراتی از یک طلبه 

جوان دارید؟
با توجه به اینکه پژوهش، پایه تولید و تحول علم 
است و دانش و تاش، مایه پژوهش کارآمد، یک 
طلبه برای موفقیت در امر پژوهش ازم است که 

نکاتی را مراعات نماید: 
الف. داشتن توانمندی علمی در موضوع پژوهش. 
بدین جهت باید در تحصیل علوم حوزوی روش مند 

تاش کرد.
ب. انتخاب موضوعات با اولویت بندی بر مبنای 
نیاز و توان. بنابراین طاب عزیز در دوران تحصیل 
به موضوعات مورد تحصیل و فارغ التحصیان به 

موضوعات متنوع پژوهشی بپردازند.

ج. با روش های مناسب دانش بنیان پژوهشی در 
امر پژوهش در موضوعات و مسائل مختلف آشنا 

گردیده و روند پژوهش را مدیریت نمایند.
د. نوآوری و آفرینش علمی در افق پژوهش، بالی 

است برای دستیابی به معراج تولید علم.
هـ. پشتکار و مراعات تقوا و اخاق پژوهشی و 
اتکا و ایمان به خدا و هم گرایی پژوهشی از امور 

موفقیت زای پژوهشی می باشد.

میراث  که  را  حوزوی  اصالت های  هیچگاه  و. 
سلف صالح است فراموش نکرده و از نوآوری های 

کارآمد نیز غافل نمانیم. 

سامانه پژوهش 
باید به سمت تولید 

علم متناسب با شرایط 
کنونی حرکت کند
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زمانی  از چه  یک طلبه جوان 
باید با پژوهش و پژوهش گری 

آشنا شود؟
معنای  به  پژوهش  الرحیم.  الرحمن  اه  بسم 
که  می شود  آغاز  روزی  از  پژوهشی  اثر  داشتن 
دانش پژوه احساس کند سخنی برای گفتن و نوشتن 
دارد و یا حلقه مفقوده ای یافته است که می تواند دو 
نقطه را به هم پیوند زند. بخشی از این احساس در 
اثر تقویت بنیه علمی و مطالعه و تحقیق، و بخش 
دیگر با لطافت روح و شکار سوژه ها حاصل می شود، 
اما اگر پژوهش  به معنای داشتن روح و مهارت 
پژوهش گری و باز کردن گره از مجهوات است 
ـ که هستـ  باید گفت عاقه به تحقیق و دانش 
و کشف مجهوات و داشتن روح پژوهش گری، 
بخشی فطری و خدادادی است و بخش دیگر تابع 
اراده و خواست فرد و تمرین و ممارست او برای 
یافتن پاسخ پرسش های خرد و کان است و این 
روحیه باید از آغاز طلبگی با طلبه همراهی نماید. در 
تعبیری بسیار زیبا حضرت امیرالمومنین علیه السام 
می فرمایند: » ان ربی وهب لی قلباً عقوًا و لسانًا 
سوًا« زبان پرسش گر و ضمیر خردورز هیچگاه 

نباید از طلبه دور باشد.
با  را  پژوهش گری  و  پژوهش  عده ای  البته 
نگارش و نویسندگی مترادف می شمرند و یا حداقل 
لکن  می دانند،  پژوهش  پیش نیاز  را  نویسندگی 
نسبت این دو، »عموم و خصوص من وجه« است. 
بلی باید اقرار نمود که پژوهش و پژوهش گری با 

نوشتن یافته ها تجسد و عینیت می یابد و نیز به 
وسیله آن ماندگار می شود، اما نه پژوهش گری به 
معنای نویسندگی است و نه هر پژوهش گری الزاما 
باید نویسنده باشد. همان گونه که هر نویسنده ای 

ممکن است پژوهش گر نباشد.
با  اول  سال  همان  از  باید  طاب  نتیجه  در 
همانند  آن  با  و  کنند  زندگی  تحقیق  و  پژوهش 
بگیرند.  انس  استعداد،  پر  و  سمج  هم مباحثه ای 
هم ساان بنده به یاد دارند تنها، کتاب امثله، حاشیه 
شروع  کتاب ها  حواشی  میر،  از صرف  و  نداشت 
می شد و طلبه را تشویق می نمود تا ضمن فهم متن 
به حواشی نیز بپردازد و از نکته ها و اشاره های آن 
برای فهم بهتر متن بهره گیرد و همین تمرین ها 
و ممارست های دوران جوانی بود که طلبة درس 
خارج را وا می داشت تا برای یک ساعت راهنمایی و 
طرح پژوهشی ده ها کتاب و تقریر را مطالعه و درس 

استاد را نقادی نماید.

نظام  در  بایسته هایی  چه 
ازم  حوزه  پژوهش  و  آموزش 

است؟
مهم ترین گامی که برای فرهنگ سازی پژوهش 
باید برداشته شود، رها ساختن آموزش از چنگال 
مدرک و مدرک گرایی و نجات دادن دانش از بازار 
تجارت و خرید و فروش مادی است. گرایش به 
مدرک و تجاری نمودن علم باعث شده تا افزون 
بر سقوط ارزش و جایگاه علم، حفظ و روایت گری 

جای دقت نظر و ژرف اندیشی نشسته، افراد با گرفتن 
انگیزه ها  قانع شده،  علم،  از  به مرحله ای  مدرک 
فروکش می کند و جای تشنگی و تاش را سیری 

کاذب و رضایت مندی به عنوان، بگیرد.
نبود نظام جامع پژوهش است. ما  نکته دوم، 
نمی دانیم پژوهش چیست؟ چه جایگاهی دارد؟  با 
چه سیاست هایی به چه اهدافی می خواهد برسد؟ 
گستره آن تا کجاست و کارکردهایش چیست؟و... 

نکته دیگر، حل مشکل گذار است. تتبعات علمی 

دانشمدان حوزوی در گذشته و بلکه تا نیم قرن اخیر 
چشم ها را  خیره می کرد. اما متأسفانه روی آوردن 
فرصت  سویی  از  پژوهش  وارداتی  شیوه های  به 
بهره مندی از روش آزمایش  شده و کاربردی گذشته 
را از دست اساتید کاردان و سنتی حوزه گرفته و 
از سوی دیگر، به دلیل ناهماهنگی شیوه جدید با 
حوزه ها  نهادینه شده  شیوه  و  انسانی  علوم  مبانی 
هنوز نتوانسته است به درستی استقرار یافته و به 

فرهنگ سازی پژوهش بپردازد.   

بایسته های 
نظام آموزشی و 
پژوهشی

در مصاحبه با آقای حجت ااسام و المسلمین لطیفی 
مدیر محترم حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 

مهم ترین گام برای 
فرهنگ سازی پژوهش، 

رها ساختن آموزش 
از چنگال مدرک و 

مدرک گرایی است
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تیتر
مصاحبه با حجت ااسام والمسلمین عماد 
معاون محترم پژوهش حوزه های علمیه
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نهادینه شدن 
جشنواره در 
حوزه های علمیه 
خواهران

در مصاحبه با جناب آقای خالقی 
معاون محترم پژوهش حوزه های علمیه خواهران

استقبال طاب خواهر در این 
دوره چگونه بوده است؟

بحمداه تعالی و در پرتو تاش معاونان پژوهشی 
عامه  جشنواره  نهادینه شدن  و  علمیه  مدارس 
حلی)ره( در حوزه های علمیه خواهران، استقبال از 
جشنواره روند رو به رشدی داشته و نسبت به سال 
گذشته 600  اثر بر آمار آثار خواهران شرکت کننده 
افزوده شده و امیدواریم هم از نظر کمی و هم از 

حیث کیفی شاهد تحول اساسی باشیم.

دلیل این استقبال که هر ساله 
رو به افزایش است چیست؟

عامل  بهینه،  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
است.  شرکت کنندگان  مشارکت افزایی  در  اصلی 
هم اینک حوزه های علمیه خواهران از حالت انفعال 
و ارائه آثار موجود و آماده خارج شده و در تولید 
اثر در حوزه های کتاب، مقاله و پایان نامه های فاخر 
تمهیدات دوراندیشانه و کارشناسانه ای را در دستور 
کار قرار داده و افق های روشنی را در این عرصه به 
انتظار نشسته که ان شاءاه از میراث مکتوب حوزه 

خواهند بود.

با توجه به شبهاتی که امروزه 
بخصوص در حوزه زنان مطرح 
فرصت  از  حد  چه  تا  می شود، 
عامه  جشنواره  ظرفیت های  و 
حلی)ره( در جهت پاسخ گویی به 

شبهات استفاده شده است؟
علمیه  حوزه های  اساسی  برنامه های  از  یکی 
خواهران، پاسخ گویی به نیازها و شبهات رایج در 
جامعه با رویکرد مطالعات بانوان است. در این راستا 
انجام  به  بانوان  عرصه  در  موضوعی  نیازشناسی 

رسیده و موضوعات و مسائل مبتابه در حیطة 
پایان نامه نویسی، کتاب و مقاله، دسته بندی شده 
پژوهش گران  کانون  تشکیل 200  به  توجه  با  و 
فارغ التحصیل )هسته پژوهشی(، سفارشات اولیه با 
نظارت اساتید راهنما انجام گرفته و إن شاءاه در 
آینده ای نزدیک، شکوفه های این پژوهش ها به بار 

نشیند .

سفر  در  رهبری  معظم  مقام 
سال گذشته خود به قم، نسبت به 
تربیت هزاران عالم، پژوهشگر، 
حوزه های  در  فیلسوف  و  فقیه 
فرمودند.  تأکید  علمیه خواهران 
چه برنامه هایی در این خصوص 
مدنظر دارید؟ آیا تاکنون اقدامی 

صورت گرفته است؟
ایجاد  با  علمیه  حوزه های  خط مشی  اساساً 
اصول،  و  فقه  در سطح 3،  مختلف  گرایش های 
فلسفه و کام، تاریخ اسام، تفسیر و علوم قرآن 
و مطالعات زنان نیز نوید حرکت به سوی تحقق 
البته  دارد.  را  انقاب  معظم  رهبر  منیع  منویات 
تنها پیش نیازهای این تحول اساسی شکل گرفته 
بود. پس از رهنمودهای معظم له، این سوگیری با 
ارتقابخشی کیفی و برنامه ریزی های گوناگون در 
معاونت های مرکز، جانی تازه گرفت و هم اینک 
عالم  پژوهش گر،  تربیت  سوی  به  جدی  اهتمام 
جامعه  اساسی  نیازهای  تأمین  جهت  در  مبلغ  و 
اسامی و جهانی، با جدیت زیاد دنبال می شود. این 
معاونت به فضل الهی در راستای تحقق منویات 
معظم له اموری در دستور کار دارد که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. حضور جدی پژوهش در بازنگری و اصاح 

برنامه های تحصیلی مقاطع چهارگانه حوزه های 
خواهران؛

آموزش  طرح  گرفتن  قرار  کار  دستور  در   .2
پژوهش محور برای مقاطع تحصیلی بااتر از دوره 

عمومی؛
برای  پژوهشی  هسته  صدها  تشکیل   .3

فعال سازی پژوهش گران فارغ التحصیل؛
4. ایجاد چندین کانون و انجمن پژوهشی در 
دوره  مؤسسات  و  مراکز  و  دوره عمومی  مدارس 

عالی؛

5. برگزاری مسابقات پژوهشی سراسری برای 
طاب و فارغ التحصیان حوزوی با عنوان »مسابقه 

رشد«؛
6. حمایت از چاپ آثار برتر پژوهشی؛

7. آغاز مطالعات امکان سنجی و ظرفیت سنجی 
تأسیس پژوهشکده های ویژه طاب خواهر؛

8. ضابطه مند نمودن فعالیت های پژوهشی شامل 
نشست های علمی، همایش ها و اجرای دوره های 
مهارت بخشی و همچنین  طرح های تحقیقاتی با 
تهیه آیین نامه های جداگانه در این  معاونت در حال 
بررسی است و حمایت و مساعدت فکری، معنوی 
و مادی ساانه، نسبت به صدها فعالیت و طرح 

پیشنهادی جزء برنامه های این معاونت است.

سیاست گذاری و 
برنامه ریزی بهینه، عامل 

اصلی در مشارکت افزایی 
شرکت کنندگان است. 
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رشد کمی و کیفی آثار
در جشنواره چهارم

گزارش حجت ااسام والمسلمین گودرزی 
دبیر جشنواره عامه حلی)ره(

با توجه به آثار رسیده به جشنواره چهارم، می توان 
گفت استقبال از این دوره بسیار خوب و بطور کلی 

روبه رشد بوده است. اهم علل این رشد عبارتند از:
معاونت های  مضاعف  فعالیت  و  همکاری   .1
پژوهش در استان های مختلف بویژه استان تهران 

و فارس.
2. اطاع رسانی موفق و دقیق تر توسط دبیرخانه.

از برخی مدارس  بازدید مسئولین جشنواره   .3
علمیه در سطح کشور و برگزاری جلسات متعدد با 

طاب.
تفاوت این دوره با دوره های قبل عبارت است از:

1. رشد کمی آثار از 4545 اثر در جشنواره سوم 
به 6270 در چهارمین دوره.

امتیازات  کف  بطوری که  آثار،  کیفی  رشد   .2
برگزیدگان و شایستگان تقدیر از 75 در دوره قبل، 

به 77 در این دوره رسیده است.
در  حوزه  عالی  شورای  مصوبات  اجرای   .3

خصوص جشنواره.
4. دقت و نظارت علمی بیشتر نسبت به دوره 

قبل.

اساس  بر  جشنواره  علمی  شورای  تشکیل   .5
آیین نامه مصوب شورای عالی حوزه.
6. آسیب شناسی فرم های ارزیابی.

فقدان  ما،  پیش روی  مشکات  جمله  از 
سامان دهی و سازمان دهی مناسب ارزیابان و برخی 
مشکات مربوط به آیین نامه های جشنواره است که 
امیدواریم با همکاری و دلسوزی معاونت محترم 

پژوهش در سال آتی این مشکات مرتفع گردند.
جشنوراه در هر دوره ای دارای ده گروه علمی 
متناسب با محورهای ثابت بر اساس نظام علوم 
حوزوی است و یک بخش ویژه دارد که موضوعات 
انتخاب  را  کارآمد  نیز  و  نظام  نیاز  مورد  و  روز 
می کند که برای آن، امتیاز ویژه ای تعیین می کند. 
این موضوعات با تشخیص کمیته علمی متشکل 
و  برادران  علمیه  حوزه های  از  اهل فن  اساتید  از 

خواهران استخراج می شود.
در آخر از تمام مسئولین، به ویژه حجت ااسام 
والمسلمین عماد، معاون محترم پژوهش حوزه های 
علمیه ؛ حجت ااسام والمسلمین زارعی، سرپرست 
محترم دفتر اطاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 

و اعضای محترم دبیرخانه، خصوصا حجت ااسام 
والمسلمین حجامی، مدیر محترم بخش علمی و 
جناب آقای مظاهری، مدیر محترم بخش اجرایی 
دبیرخانه  در  ایشان  همکاران  سایر  و  جشنواره 
مرکزی و دبیرخانه های استانی جشنواره قدردانی و 

تشکر  می کنم.

همکاری مضاعف 
معاونت های پژوهش 

استان ها و اطاع رسانی 
موفق دبیرخانه از علل 

استقبال طاب از این 
دوره است
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جشنواره چهارم 
از نگاه آمار



ــ ــ مودار رشد آثار دوره اول تا چهار� جشنوارهـ  ـ 

ــ ـــ  فراوانے آثار بہ تفڪیک گروه های علمےـ 
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ــ ــ فراوانے آثار بہ تفڪیک جنسیتـ  ـ 

ــ ــ فراوانے پژوهشگران بہ تفڪیک جنسیتـ  ـ 
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ــ ـــ  فراوانے آثار بہ تفڪیک ارزیابےـ 

ــ ـــ  فراوانے آثار بہ تفڪیک نوع فعالیتـ 
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ــ ــ فراوانے رڪت ڪنندگان خواهر بہ تفڪیک سطح تحصیلےـ  ـ 

ــ ــ فراوانے رڪت ڪنندگان برادر بہ تفڪیک پایہـ  ـ 
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جمعخواهرانبرادرانجمعخواهرانبرادرانجمعخواهرانبرادران
41-12011-0162/21آرربایجاى شرقی
..-..1515-2.2.-آرربایجاى غربی

33-4.5..-.13اردبیل
64-.655610/332-3-4/5-/03..4اصفْاى
4.6./------البرز
4.6./4/-/4.54ایام
4/6//.2.3-..0.0-بَشْر
5.004-3434/63.-14.422//-/12تْراى

12../41...-چْارهحال ٍ بختیاری
5530.1//---012155خراساى
5-//2.16.133/.1113/1/خَزستاى
0.1..1/-/11//زًجاى
0202-0/0/31622-سوٌاى

//05.06-3350-سیستاى ٍ بلَچستاى
121354.23.443636053.022.فارس
22--/61.0.31قسٍیي

3/653.026./5-.5-...63-./-2قن
22-..-33-کردستاى
320510-./-.13131-کرهاى

0404-0001...-کرهاًشاُ
---0.../22-کْگیلَیِ ٍ بَیراحوذ

-0-0--253/-0-0-گلستاى
3.3115.-//-گیاى
24/.10051//لرستاى

304110105..2/1/6هازًذراى
1/30.3.6//3.4..هرکسی

00-/.-./.-.ّرهسگاى
4/5000/32...0.1ّوذاى
1/20253.04346/.یسد

/..----.13ًاهشخص

ها مقایسه شرکت کنندگان چهار دوره جشنواره به تفکیک استان

چهارمیه جشنوارهسومیه جشنوارهدومیه جشنواره
استان

ــ ــ مقایسہ رڪت ڪنندگان چهار دوره جشنواره بہ تفڪیک استان هاـ  ـ 
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برگزیدگان و
شایستگان تقدیر

چهارمین جشنواره 
عامه حلی)ره(



مقاات سطح 1
نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

شایسته تقدیر76.5تربیت اسامی قبل از تولد فرزندفرزانه زارعی1

شایسته تقدیر76.5درآمدی بر سیره اقتصادی معصومین)ع( و اصول راهبردي براي تأمین درآمدمهسا یعقوبی2

شایسته تقدیر75.5بررسی اعداد در زبان عربیمحمدامین آسیایی فرد3

شایسته تقدیر75.5بررسی فقهی عده و انواع آنسمیه حسین پور4

شایسته تقدیر73قرآن در آیینه قرآنندا نصیری مبارکه5

مقاات سطح 2
نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده86.5 سالبه به انتفاء موضوعیونس جمالی1

برگزیده81حمل و اقسام آنمحمد حبیب اللهی2

شایسته تقدیر76.5هم گرایی اسامی در سیره نبویفاطمه سادات موسوی3

مقاات سطح 3

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده95محمد بن عبداه بن مسّرة قرطبیمحمدهادی توکلی1

برگزیده92رابطه ی صفات با ذات در نگاه شیعه و اهل سنتمحمدعلی جان اسماعیلی2

برگزیده85بررسی اعتبار رجالی جابر بن یزید جعفیمحمد مروارید3

برگزیده84.5اندیشه تفکیک یا روشی در فهم دینمحمد کریمی4

برگزیده80.5نسبت انکار امامت وکفرجاسم موسی پور5
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مقاات سطح 3

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده93معناشناسی »ضالت« در قرآن کریممحمدحسین مدنی1

برگزیده86.5علت مرگ از دیدگاه فلسفهاحمد شه گلی2

برگزیده83.25گزارش خبری تحلیلی از زندگینامه سیاسی اجتماعی سلیمان بن صرد خزاعیجواد فریور3

سید علی رضا مددی 4
برگزیده82.5نسخ در قرآن کریم و نظریه ای تازه از آیت اه سیستانیالموسوی

برگزیده82چیستی روح القدس و آثار آنمحمدتقی شاکر اشتیجه5

برگزیده81.5شرح آیه لن ترانی در اندیشه عرفاحسین زحمتکش6

برگزیده81ثنویت نفس و بدن از دیدگاه ماصدرا و دکارتمحمود شکری7

سید محمدرضا 8
علم هدایی

شایسته تقدیر80خطابات قانونیه از دیدگاه امام خمینی)ره(

تطبیق ماکات و مزایای برهان صدیقین بر تقریرات حکیم سبزواری و عامه سید محمد قادری9
شایسته تقدیر80طباطبائی

محمدمهدی شاهمرادی 10
شایسته تقدیر80کاوشی در معناشناختی اّمی در قرآن با تأکید بر سیر تاریخی نزول آنفریدونی

شایسته تقدیر80قبح العقاب أو حّق الطاعه أو استئناف مسلک ثالثمصطفی پیوندی11

شایسته تقدیر80قبض حکمي ثمن در بیع سلممجید حدادي12

شایسته تقدیر79.5مسئولیت مالی پزشکحسین حلبیان13

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

شایسته تقدیر79.5دالت سیاقیمحمدعلی عصمتی6

شایسته تقدیر78.75حکم فقهی استعمال عطریات )طیب( در احراممحمد سلطان محمدی7

شایسته تقدیر77.5رابطه دین داری اجتماع و پیشرفت از دیدگاه عامه طباطبایی)ره(مهدی باقری8
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نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

شایسته تقدیر79 ناهمگونی دموکراسی غربی با هویت ایرانیمهدیه نامدار14

شایسته تقدیر78.5بررسی فقهی شروط در ضمن عقد نکاحمهدی ساجدی15

شایسته تقدیر78توحید ذاتی در نهج الباغهخدیجه سپهری16

شایسته تقدیر77.5بررسی اصل رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمهمحمدمهدي احساني فر17

شایسته تقدیر77.5ماصدرا و قاضی عبدالجّبار در چهار محور کارکرد اخاقی عقلرحیم دهقان سیمکانی18

شایسته تقدیر77.5 مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت - مقاله شماره 1 محمدرضا برته19

بررسی جریان شبه وهابی جدید در ایران، در آیینه افکار و اندیشه های شریعت محمد بهمنی20
شایسته تقدیر77سنگلجی )روحانی تجدیدنظرطلب عصر رضاخانی(

کتاب سطح 1 و 2
نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

شایسته تقدیر71احیاء العروضپوریا کاظمی زاده1

کتاب سطح 3
نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده79.5پاسخ به شبهات اینترنتی 3 و 4هادی کردان1

شایسته تقدیر78.5بررسی شبهات راجع به امام حسین)ع( و قیام عاشوراافضل الدین رحیم اف2

شایسته تقدیر78بررسی تطبیقی اسام و مسیحیتتوفیق اسداف3

شایسته تقدیر77ازدواج ام کلثوممحمد عامری راد4
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کتاب تصحیح

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده90الباب المفتوح الی ما قیل في النفس و الروححمید عطایی نظری1

سید حسین خاتمی 2
برگزیده79.5الدرهً الثمنیهً فی نظم الکافیهً الحاجبیهً االفیهً فی علم النحوسبزواری

کتاب ترجمه

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده81قرآن و دانش نوین در تضاد یا در تطابقگلناز رستگارپناه1

کتاب سطح 4
نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

محمدمحسن مروجی 1
برگزیده85.5اامام الرضا)ع( عند اهل السنةطبسی

برگزیده81اإله المصلوبحسن نعیم آبادي2

شایسته تقدیر80بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم به آنانامیرمحسن عرفان3

شایسته تقدیر78مأخذشناسی ادیان جدیدقادر حافظ4

شایسته تقدیر77نقد و بررسی ماهیت وحی از منظر دکتر سروش و مجتهد شبستریمجتبی بیدقي5
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پایان نامه سطح 2

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده86.5 تصویرپردازی ماورایی در قرآننرگس خیری1

برگزیده84بررسی عشق در حکمت افاطونی و تطبیق آن با حکمت و عرفان اسامیزهرا کلهر2

برگزیده83.5نقد آثار مستشرقان در برخورد پیامبر)ص( با یهود مدینهزهرا فیروزآبادي3

برگزیده83.5ارتباط غیرکامی در مهارت های زندگی از دیدگاه دین و روان شناسیمحبوبه ملکی4

برگزیده82پیوند بهائیت و صهیونیسمزینت سادات انوری5

برگزیده81فتنه و عوامل آن در نهج الباغهسمیه ابراهیمی6

شایسته تقدیر79.5تحلیلي بر غزوه احد و عبرت هاي آنزینب نغمه7

شایسته تقدیر78قلب در قرآنظریفه کهراریان8

شایسته تقدیر77.75تبیین مظاهر جاهلیت اولی و مدرن و مقایسه آن دوعاطفه صادق پور درزی9

شایسته تقدیر77.5نقش بهانیت در پیدایش و استمرار رژیم پهلويمریم صادقي پري10

شایسته تقدیر77حکمت ابتا و امتحان در قرآنآمنه عبدی دیزج یکان11

شایسته تقدیر77نقش تفکر در رشد و هدایت انسان ها از دیدگاه اسامزینب قاسمي گوهرریزي12

پایان نامه سطح 3

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده81.5آسیب شناسي باور به خدا در معنویت هاي نوظهور هنديمسلم گریواني1

شایسته تقدیر81تأویل طولی و مبانی آن از نگاه سید حیدر آملیرسول مزرئی2

شایسته تقدیر80.5بررسی شخصیت رجالی سهل بن زیادحسن مهدوی3
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پایان نامه سطح 4

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

برگزیده90.5بررسی فقهی اماکن تخییر مسافرمهدی درگاهی1

نوع منتخبامتیازنام اثرنام و نام خانوادگیردیف

شایسته تقدیر78.5خمس مال مخلوط به حرامرضا عندلیبی4

شایسته تقدیر77نظریه عینیت وجود و ماهیت چالش ها و خیزش هاروح اه چراغی5
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چکیده اثر
از مواردی که از قاعدة لزوم قصر در سفر خارج 
است، نماز مسافر در یکی از اماکن اربعه بیان شده 
است؛ در این رساله با قبول »حکِم به تخییر یا تعّین 
تمام در اماکن اربعه« و فارغ از هرگونه مناقشه در 
این خصوص، به تبیین موضوِع حکم و بیان مراد 
از اماکن اربعه و محدودة آن پرداخته می شود؛ به 
عبارت دیگر مواِضع تخییر یا تعّین تمام بر مسافر، 

بررسی و تبیین می گردد.
که  می یابیم  در  روایات،  و  ادله  به  مراجعه  با 
گونه های  به  روایات  در  اماکن  این  محدودة 
مختلفی بیان گردیده، ]به مثل »حرمین شریفین«، 
»مکه و مدینه«، »مسجدالحرام و مسجدالنبی«، 
و  الحسین)ع(  »حرم  کوفه«،  مسجد  و  »کوفه 
عند قبرالحسین)ع( و حائر«[ و به تبع آن اقوال 
از سوی فقهاء مختلف  و احتمااِت مطرح شده 
است، و از آنجا که برخی محدودة قدیم اماکن را 
موضوع تخییر می دانند، پس به تاریخچه و موقعیت 
جغرافیایی این مواضع به منظور تعیین محدوة قدیم 

آن اشاره گردیده است.
بخش  سه  در  روایات  دسته بندی  به  توجه  با 
و  امیرالمؤمنین)ع(«  »حرم  شریفین«،  »حرمین 
و  فقهاء  اقوال  بیان  و  الشهداء)ع(«  سید  »حرم 
بررسی سندی و دالی تک تک روایات، در مبحث 
جمع بندی که در هر سه بخش مطرح گردیده، 
جمع عرفِی در کلمات فقهاء در آن خصوص مطرح 
بنابر سیر منطقی، مبحث تعارض و رجوع به  و 
مرجحات و اصل فوقانی به تفصیل در بخش دوم و 

به اشاره در دو بخش دیگر ارائه گردید.

مهم  آنچه  نخست،  موضع  سه  خصوص  در 
است، آنست که تقابل بین این روایات، به نحو 
تقابِل مطلق و مقیِد مثبت و موافق البته با احراز 
وحدت حکم خواهد بود، که در نتیجه مطلق بر مقید 
حمل می شود. حتی غیر از وحدت حکم، راهی برای 
این جمع نیز وجود دارد، و آن تبدیل این دو دسته 
از روایات به مطلق و مقید متنافی و غیر موافق 
است؛ به این بیان که روایات دال بر مسجد، در 
مقام تحدید است، که در این صورت مفهوم داشته و 
این مفهوم با اطاق روایات مطلق، تعارض بدوی 
و در نتیجه مطلق بر مقید حمل خواهد شد. بنابراین 
موضع تخییر، مساجد سه گانه - »مسجدالحرام« 

و »مسجدالنبی« و »مسجدکوفه« - خواهد بود.
به حصر  توجه  با  چهارم،  مکان  در خصوص 
روایات معتبر به احادیث دال بر حرم، و بیان قدر 
امام  حرم  داخلی  محوطة  حرم،  واژة  از  متیقن 

حسین)ع(، موضع چهارم تخییر مسافر خواهد بود.

سخن برگزیده
برگزاری  در  که  کسانی  تمام  از  پیشاپیش، 
جشنواره عامه حلی)ره( همت گمارده،از زحمات 
به  دینی  علوم  تعلیم  در  که  خود  محترم  اساتید 
اینجانب تاش های بسیاری نمودند، و نیز مدرسه ی 
محترم  مدیریت  خصوصاً  شهیدین)ره(،  فقهی 
»حجت ااسام حاج سید محمدرضا طباطبایی« 
راهنما، »حجت ااسام  استاد محترم  ویژه  به  و 
در  که  عندلیبی«  علی  شیخ  حاج  والمسلمین 
خصوص تدوین این رساله مرا یاری دادند و در 
جای جای تدوین این رساله، راهنما و گره گشای 

اینجانب بودند و از استاد مشاور »حجت ااسام 
والمسلمین حاج شیخ منصور مظاهری«، کمال 

قدردانی و سپاسگزاری را می نمایم.
افزون  روز  توفیقات  متعال،  خداوند  درگاه  از 
ایشان را در سایه ی حضرت ولی عصر)عج( روحی و 

ارواحنا له الفداه، خواستارم.
در مسائل فقهي، ماهیت موضوع و تعریف آن 
و به تعبیري حدود و ثغور آن، باید روشن و واضح 
گردد؛ تا امکان امتثال حکم فراهم شود، از آنجا که 
در مسأله ی »حکم نماز مسافردر اماکن چهارگانه« 
از اولیاء دین علیهم السام روایات متعّدد و به ظاهر 
رسیده  ما  به  مختلف،  مدلول های  با  و  متعارض 
احتماات  و  آراء  تعدد  امر سبب  و همین  است؛ 
این  تمام،  دقت  به  بود  شایسته  گردیده؛  فراوان 
روایات که حسب مفاد و قائلین به آن، در دسته های 
گوناگونی تقسیم می گردد را، مورد بررسی سندی 
قرارداده و دالت و ظهور آن و وجوه جمع بین 
آنها را به تفصیل و با دسته بندی مناسب ارائه و به 

جمع بندی نهایی دست یابیم.
هرچند موضوع حکم تخییر مسافر در مناسک 
حج و رساله های عملیه به شکل فتوا و مجمآ 
مدهاست، ولی جای پاسخ تفصیلی باتوجه به مبانی، 
مدارک و اقوال بویژه برای روحانیون فرهیخته و 
عالِم، خالی بود؛ بنابراین، برآن شدیم که با بررسی 
نحو  به  تخییر«  »حکم  موضوع  تعیین  به  ادله 
تفصیلی تحت عنوان »بررسی فقهی اماکن تخییر 

مسافر« بپردازیم. 

حجت ااسام مهدی درگاهی 

بررسی فقهی اماکن 
تخییر مسافر

سخن برگزیدگان
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چکیده اثر
آیات قرآن کریم به دلیل حجیت و اعتباری که 
نزد مسلمانان دارد از جهات گوناگون مورد بررسی 
و تحلیل قرار می گیرند. در این میان، برخی آیات 
دین پژوهان،  بیشتر  توجه  دینی  اندیشة  در حوزة 
مفسران و اندیشمندان را به خود معطوف می دارند.

ارائة  با  تا  داریم  اجمالی قصد  بررسی  این  در 
نظرات موجود پیرامون یکی از این آیات، در درجة 
اول گامی در جهت سازمان دهی و طبقه بندی آراء 
و در درجة دوم نقد ادلة هر گروه به نظری که به 

صواب نزدیک تر باشد راه یابیم.
دربارة هفتمین آیه از سورة الضحی »َو َوَجَدَک 
َضاًا َفَهدی«، نظرات بسیاری ارائه شده است؛ این 
نظرات گاه از عدم اعتقاد قائان آن ها به عصمت 
پیامبر)ص( پیش از بعثت ناشی شده است. برخی از 
دیگر نظرات با قواعد ادبی ناسازگار است و مشکل 
بخش دیگری از این آراء آن است که اساس و 
پایه ای جز حدس و گمان آن ها را همراهی نمی کند. 
عوامل دیگری نیز در نقد نظرات به کار می رود که 
از نظر»ضال« به آن ها مفّصًا پرداخته خواهد شد. 
ابتدا کلمة ریشه ای از دیدگاه لغت شناسان بررسی 
می شود، در ادامه کاربرد قرآنی آن و معنای این 
کاربرد از منظر اصطاح شناسی قرآنی مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. مباحث را با نگاهی اجمالی به اقوال و 
آراء دانشمندان و مفسران پیگیری نموده و روایات 

ناظر به آیه را بازگو می نماییم

سخن برگزیده
حلّی  عامه  جشنواره ی  اینکه  به  توجه  با 
چهارمین سال برگزاری خود را می گذراند، خدمت 
مختلف  بخش های  در  دست اندرکاران  تمامی 
آن خسته نباشید می گویم. امیدوارم در سال های 
آتی بار علمی جشنواره به ثمر بنشیند و حوزه های 
علمیه از برکات آن متنعم گردند. بی شک تحقق 
در  دقیق  و  عمیق  برنامه ریزی  مستلزم  امر  این 
سطوح مختلف حوزوی است. به گونه ای که در 
میان دروس متداول حوزوی جایی برای پژوهش و 
پژوهش گری باز شود تا تحقیق و پژوهش از حاشیه 
به متن وارد شود. البته در این زمینه فعالیت های 
مثبتی شکل گرفته و یا در حال پیگیری است. 
راستا شکل  نیز در همین  جشنواره عامه حلّی 
گرفته است. این جشنواره انگیزه و نشاط خاصی 
ارائه  با  تا  می کند  ایجاد  جوان  طاب  میان  در 
را  خود  پژوهشی  سطح  خود  علمی  محصوات 
بیازمایند و در جهت ارتقای آن گام بردارند. بنابراین، 
طاب نیز باید دست به کار شده، از این فرصت 

مغتنم نهایت بهره را ببرند.

ویژگی های پژوهش حاضر )معناشناسی ضالت 
در قرآن کریم با تأکید بر آیه شریفه »و وجدک 

ضاًا فهدی«( عبارتند از: 
از  ـ جزئی نگری و تمرکز بر یک آیه شریفه 

سوره ضحی.
ـ مسأله محوری، که به دنبال مسأله ای کامی، 
جرّقه ابتدایی تحقیق ایجاد شده است. )البته ازم به 
ذکر است که فکر اولیه این تحقیق در درس یکی از 
اساتید فرهیخته مطرح شد. همین جا از ایشان هم 

تشکر و قدردانی می نماییم(.
ـ عدم اکتفا به منابع تفسیری؛ به گونه ای که 
لغت شناسی،  مصادر  به  مباحث  پیگیری  جهت 
غریب القرآن، اعراب القرآن، حدیثی، کامی و ادبی 

نیز مراجعه شده است.
عقیدتی  و  فکری  پشتوانه های  به  توجه  ـ 

مفسران در تفسیر آیه مورد نظر.
با  روایی  دایل  از  استفاده  با  نتیجه گیری  ـ 
مشخص ساختن پشتوانه ادبی آن به صورتی که 

با مبانی کامی شیعی سازگار باشد.

محمدحسین مدنی

معنا شناسی 
ضالت

 در قرآن کریم

چکیده اثر
مسأله ی رابطه ی صفات با ذات الهی از مسائل بسیار 
مهم در مباحث توحید در علم کام و فلسفه است، و از 
دیرباز دیدگاه های فراوانی پیرامون آن ارائه گردیده است.

در میان اهل سنت، دیدگاه اشاعره و معتزله از همه 
برجسته تر است، اشاعره معتقدند که صفات خداوند زائد 
بر ذات اوست، در حالی که معتزله، ذات را نائب از صفات 

دانسته و آثار صفات کمالی را برای ذات ثابت می دانند.
دو دیدگاه فوق از ناتوانی در تصور صحیح دیدگاه 
عینیت صفات با ذات الهی ناشی شده اند، و دارای لوازم 
فاسد بسیار زیادی هستند که از جمله ی آنها خلو ذات 
الهی از صفات کمالی، محدودیت، امکان، تعدد قدماء و 

غیره است.
امامی، فاسفه،  دیدگاه، شیعیان  دو  این  مقابل  در 
ماتریدیه و برخی از معتزله با رد دیدگاه زیادت و نیابت، 

به عینیت صفات کمالی حقیقی با ذات الهی معتقدند.
دارای  ذات  با  حقیقی  صفات  عینیت  دیدگاه  البته 
تفاسیر مختلفی است که در متن مقاله، به تبیین و تحلیل 

شش تفسیر آن پرداخته شده است.

سخن برگزیده
در مورد جشنواره عامه حلی)ره( ازم است عرض 
تقدیر و تشکر نمائیم از برگزارکنندگان آن که گامی 
بزرگ در راه فراهم آوردن  زمینه رسالت تبلیغ نوشتاری 
برداشته اند؛ لکن باید متذکر شد که اوًا ازم است بر 
کّمیت آن در طول سال افزوده شود تا این رسالت مهم 
تکاپوی بیشتری پیدا نماید؛ و ثانیاً ازم است مقدمات 
عملی در راه گسترش رسالت نویسندگی در بین طاب 
نویسندگی  برگزاری کاس های  با  اهل بیت)ع(  علوم 
فراهم گردد؛ و ثالثاً ضروری است دروس حوزوی به ویژه 
در سطوح بااتر به شیوه پژوهش محوری برگزار گردد، 
نویسندگی  زیبای  علمی همراه روش  ناب  مطالب  تا 
به جوامع تشنه انسانی عرضه گردد؛ و در یک جمله 
می توان گفت که جشنواره عامه حلی)ره( فرصتی است 
مناسب برای شکوفائی استعدادهای خفته در زمینه ارائه 
پژوهش های علمی با تأکید بر روش مطابق با مقتضای 
زمان فعلی در نویسندگی. امیدواریم این سّنت حسنه 

فراگیر گردد و مقبول حضرت حق واقع شود

محمدعلی جان اسماعیلی

رابطه صفات با ذات 
در نگاه شیعه و 

اهل سنت

27ویژه نامه چهارمین جشنواره عامه حلی)ره(






