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(ره)

مقدمه
به منظور تقویت انگیزۀ پژوهش ،شناسایی
نخبگان و تالش علمی طالب جوان حوزههای
علمیه و تشویق آنان ،آییننامه جشنوارۀ
عالمه حلی(ره) به شرح ذیل تدوین میگردد.
ماده  .1جشنوارۀ عالمه حلی(ره) که در
این آییننامه «جشنواره» نامیده میشود
همهساله توسط معاونت پژوهش مرکز
مدیریت حوزههای علمیه برگزار میگردد.
ماده  .2پژوهشگرانی که میتوانند در جشنوارۀ
عالمه حلی(ره) شرکت نمایند ،طالب زیر 31
سال مشغول به تحصیل در حوزههای علمیه
سراسر کشور میباشند.
فصل اول :اهداف و سیاستها
ماده  .3اهداف برگزاری جشنواره عبارت است
از:
تقویت نشاط علمی و گسترش روحیۀ
پژوهش در بین طالب؛
شناسایی نخبگان و استعدادهای علمی برتر
طالب و حمایت از آنان؛
تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی؛
افزایش سطح مشارکت و رقابت طالب در
عرصههای علمی ـ پژوهشی؛
زمینهسازی و هدایت طالب مستعد به
گرایشهای تخصصی علوم حوزوی؛
جهتدهی فعالیتهای پژوهشی طالب به
سمت نیازهای پژوهشی حوزه و نظام اسالمی؛
کمک به کاربردی کردن علوم اسالمی از
طریق شناسایی مسائل و نیازهای حوزههای
علمیه ،جامعه و نظام اسالمی.
ماده  .4سیاستهای کالن جشنواره عبارت
است از:
ارتباط فعال و اثربخش با واحدهای آموزشی و
پژوهشی در راستای اهداف جشنواره؛

جلب مشارکت اساتید ،مدیران ،طالب و فضال
در فرآیند برگزاری جشنواره؛
توجه به سطوح مختلف طالب و تواناییهای
آنان؛
اهتمام به نیازهای علمی و پرداختن به
موضوعات روزآمد و تخصصی مناسب با سطح
علمی جشنواره.
فصل دوم :تشکیالت و شرح وظایف
ماده  .5ارکان جشنواره عبارت است از:
شورای سیاستگذاری؛
رئیس؛
دبیر؛
شورای علمی جشنواره.
ماده  .6شورای سیاستگذاری باالترین رکن
سیاستگذاری و تصمیمگیری در برنامههای
کالن جشنواره است .اعضای این شورا عبارت
است از:
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه (رئیس شورا)؛
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه خواهران (نائب رئیس)؛
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه (یا نماینده وی)؛
معاون امور حوزههای علمیه (یا نماینده وی)؛
مدیرکل امور پژوهشی معاونت پژوهش مرکز
مدیریت حوزههای علمیه؛
مدیر سازماندهی و تحقیقات معاونت
پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران؛
دبیر جشنواره (که همان دبیر شورا میباشد)؛
دو نفر از پژوهشگران حوزه با پیشنهاد
مشترک مدیرکل امور پژوهشی و مدیر
سازماندهی و تحقیقات دو مرکز و تأیید و
حکم رئیس شورا؛
مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر.

تبصره :جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء
تشکیل و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق
حاضران به تصویب میرسد.
ماده  .7وظایف و اختیارات شورای
سیاستگذاری عبارت است از:
تصویب سیاستها و برنامههای اجرایی
جشنواره؛
تصویب آییننامهها ،معیارها و مقررات
جشنواره؛
بررسی فعالیتهای علمی و اجرایی دبیرخانه
در پایان هر دوره جشنواره؛
تعیین نوع و میزان جوایز؛
انتخاب رؤسای هیئتهای داوری.
ماده  .8وظایف رئیس شورای سیاستگذاری
که ریاست جشنواره را بر عهده دارد عبارت
است از:
تشکیل و اداره جلسات شورا؛
نصب و عزل دبیر جشنواره؛
نظارت بر حسن انجام وظایف و مقررات در
دبیرخانهجشنواره.
ماده  .9شورای علمی جشنواره ،باالترین
مرجع علمی جشنواره است که اعضای این
شورا عبارت است از:
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه (رئیس شورا)؛
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای
علمیه خواهران
دبیر جشنواره؛
رؤسای هیئتهای داوری حسب مورد؛
سه تا پنج نفر از اساتید برجسته و صاحبنظر
به پیشنهاد معاون پژوهش و تصویب شورای
سیاستگذاری.
ماده  .10وظایف و اختیارات شورای علمی
عبارت است از:
تدوین آییننامههای داوری جشنواره و

معیارهای ارزشیابی آثار و پیشنهاد آن به
شورای سیاستگذاری جهت تصویب؛
انتخاب و انتصاب اعضای هیئتهای داوری
از بین اساتید و صاحبنظران مربوطه برای
هریک از شاخههای علمی جشنواره؛
نظارت بر عملکرد هیئتهای داوری و تأیید
فرایند داوری؛
ارائه گزارش عملکرد به شورا؛
تعیین برگزیدگان نهایی جشنواره.
ماده  .11دبیر جشنواره ،دبیر شورای علمی
نیز بوده و وظیفۀ هماهنگی جلسات شورا،
ارسال دعوتنامهها و دستور جلسات برای
اعضاء را به عهده دارد.
ماده  .12مسئولیت برنامهریزی و امور اجرایی
جشنواره با دبیرخانه جشنواره میباشد.
تبصره :دبیرخانه جشنواره در محل معاونت
پژوهشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه
مستقر خواهد بود.
ماده  .13دبیر جشنواره ،یکی از محققان
حوزه علمیه میباشدکه دارای توان مدیریتی
و سابقه اجرایی مؤثری بوده و به پیشنهاد
معاون پژوهش و تأیید شورای سیاستگذاری
و حکم رئیس شورا ،برای یک دوره منصوب
میشود.
ماده  .14وظایف دبیر جشنواره عبارت است
از:
ادارۀ دبیرخانۀ جشنواره در چارچوب شرح
وظایف ،مصوبات و ابالغیهها؛
پیشنهاد آییننامهها ،شیوهنامهها ،مقررات
و اصالحیههای مورد نیاز به شورای
سیاستگذاری؛
نصب و عزل عوامل اجرایی جشنواره با
هماهنگی مدیرکل امور پژوهشی؛
ارتباط و همکاری با اشخاص حقیقی و
حقوقی در زمینه برگزاری بهینه جشنواره،
بر اساس ضوابط و مقررات اداری مالی و

مکاتباتی حوزه؛
ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به رئیس
شورای سیاستگذاری؛
پیشنهاد برنامه ،بودجه و تقویم اجرایی
جشنواره و ارائه گزارش مالی به معاونت
پژوهش؛
پیشنهاد متن فراخوان جشنواره به مدیرکل
امور پژوهشی؛
ثبت و ضبط اسناد ،مکاتبات و شرح مذاکرات
و مصوبات شورای سیاستگذاری؛
هماهنگی جلسات ،ارسال دعوتنامهها
و دستورات جلسات برای اعضای شورای
سیاستگذاری؛
پیگیری اجرای مصوبات و شورا و گزارش آن
به رئیس؛
انجام سایر امور محوله جشنواره.
ماده  .15بودجه مورد نیاز دبیرخانه جهت
برگزاری جشنواره ،در بودجه سالیانه
معاونتهای پژوهش حوزههای علمیه برادران
و خواهران لحاظ میگردد.
ماده  .16هیئتهای داوری جشنواره در
موضوعات علمی زیر تشکیل میشوند:
تفسیر و علوم قرآنی؛
علوم حدیث و درایه؛
کالم؛
اخالق و تربیت؛
فقه و حقوق اسالمی؛
فلسفه و منطق؛
اصول فقه؛
تاریخ اسالم و تشیع؛
ادبیات؛
علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین).
تبصره :تعداد و عناوین هیئتهای داوری در
هر دوره جشنواره ،بر اساس نیاز و در قالب
هیئتهای فوق ،به پیشنهاد شورای علمی و
تصویب شورای سیاستگذاری قابل تعیین

میباشد.
ماده .17هیأتهای داوری با  3یا  5نفر عضو
تشکیل میشوند که از میان اساتید و محققان
صاحبنظر در هریک از شاخههای علمی
مذکور در ماده  ،16به پیشنهاد رئیس هیأت
داوری و تأیید شورای علمی انتخاب میشود.
ماده  .18وظایف هیأتهای داوری عبارت
است از:
بررسی اولیه آثار واصله به هیأت
بررسی و نهاییسازی کاربرگهای ویژه
ارزیابی
تعیین ارزیابان
نظارت بر فرایند ارزیابی
معرفی آثار برگزیده جهت طرح در شورای
علمی جشنواره
تبصره :هر هیأت داوری میتواند اعضای مدعو
داشته باشد.
فصل سوم :موارد متفرقه
ماده  .19جوایز و لوحهای تقدیر از برگزیدگان
جشنواره توسط رییس شورای سیاستگذاری
جشنواره امضا میشود.
ماده  .20هیچ پژوهشگری نمیتواند برای
دو سال پیاپی برگزیده شود ولی انتخاب
پژوهشگر به صورت متناوب بالمانع است.
تبصره :مشارکت مجدد آثاری که در دورههای
قبل شرکت کرده و پذیرفته نشدهاند ،یک بار
و منوط به تغییرات اساسی بالمانع است.
ماده  .21این آییننامه در  21ماده و  5تبصره
در تاریخ  1390/1/31به تصویب کمیته
بررسی و تصویب رشتههای سطح( )3شورای
عالی حوزههای علمیه رسید.

پیام مدیر حوزههایعلمیه
به پنجمین جشنواره عالمه حلی(ره)
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بیشک تحقيق و پژوهش علمي در آئین ما اهميت بسيار
یافته و آشکار است که افکار ،انديشهها و آثار محققان و
پژوهشگران هر جامعه ،زيرساختهاي علمي آن جامعه را
تشکيل داده ،بناهاي علمي و نتايج عملي و تجربي فراواني
به همراه دارد.
در روزگار ما هرچه زمان میگذرد ،سالح بودن قلم روشنتر
شده .میدان برخورد اندیشهها و هجوم و دفاع صاحبان آن
آشکارتر می شود.
نوشتن ،ورزش ذهن و روح است و پژوهشگری هنر اندیشیدن
و تا اندیشهای در کار نباشد ،قلم به حرکت درنمیآید .بنابراین
بر هر طلبه جوان و فاضل ،فرض است که قلمرو مطالعاتی
خود را گسترده کند تا صاحب نظام فکری منسجم و
اندیشهای پویا شود.
انگيزه الهي ،احترام به علماء و بزرگان دین ،روحيه
حقيقتجويي ،پرهيز از شتابزدگي ،رعايت اولويتها ،فهم
کامل و سپس نقد انديشه از پیششرطهای اساسی پژوهش
برای پژوهشگران جوان حوزههای علمیه است.
جشنواره عالمه حلی(ره) کاروان فاخر و بالندهای است که در
پنجمین منزل خود قرار دارد و هر سال گامی به جلو نهاده
و استعدادهای فراوانی را به میدان رقابتی علمی و پژوهشی
فراخوانده و برکات فراوانی را ببار آورده است؛ بیتردید
مدیران الیق و معاونان زحمتکش پژوهش مدارس علمیه
سراسر کشور در به ثمر رساندن این برکات نقش بارزی را
داشته و دارند.

این جشنواره که با همت معاونت پژوهش حوزههای علمیه
راهاندازی شده است ،در طی دورههای برگزاری خود بر آن
بوده تا به اندازه وسع خویش از زحمات پژوهشگران جوان
حوزههای علمیه تقدیر نموده و زمینه بسط فرهنگ پژوهش
را در حوزههای علمیه فراهم سازد.
مایه مسرت اینجانب است که شاهدم طالب وقتشناس،
فاضل و ارجمندمان در دوران پرنشاط جوانی یکی از
بزرگترین دستاوردهای با ارزش خود را به وجود آورده و
در مشارکتی حضور یافتهاند که سرنوشت علمی ،اخالقی
و اعتقادی آیندۀ خود و امت اسالمی و پیشرفت فکری و
فرهنگی کشور عزیزمان را رقم میزند.
انتظار میرود طالب جوان پژوهشگر برای تولید اندیشهها
و نظریههای اسالمی در شاخههای مختلف دانش حوزوی
و همچنین علوم انسانی مرتبط با حوزه دین که ناظر به
نیازهای امروز حوزه های علمیه و جامعه اسالمی باشد گام
بردارند.
اینجانب با ابراز تشکر از همه دستاندرکاران گرامی و
نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ،آرزومندم این حرکت
خجسته مورد عنایت حضرت صاحباالمر امام زمان(عج) واقع
شده و موجبات رشد و بالندگی اندیشه و توسعه فرهنگ
دینی را در کشور عزیز اسالمیمان پدید آورد.
والسالم
سید هاشم حسینی بوشهری
اردیبهشت 1392
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(ره)

لزوم سویهدادن نظام
آموزشی به سمت تحقیق
و پژوهش

حجتاالسالم والمسلمین سید علی عماد
معاون پژوهش حوزههای علمیه
و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی(ره)

 -4سازمان مناسب راهبری و اجرائی در امر
پژوهش که باید دائما در حال بازسازی و
روزآمدسازی خود باشد که آن هم خالی از ضعف
نیست.
 -5چرخه نشر و مصرف و کار سبقت دانش که در
کشور ما در نوع حوزههای دانش از کاستیهائی
رنج میبرد.
رویکرد معاونت پژوهش حوزههای
علمیه در برگزاری جشنواره عالمه
حلی(ره) چیست؟
رویکرد ما در برگزاری جشنواره ،دستیابی و
حداقل حرکت به سمت دستیابی به چند هدف
است :نخست ،ترویج و فرهنگسازی امر پژوهش؛
دوم ،فعالسازی حوزویان و طالب جوان در
سراسر کشور و دعوت همگانی از آنان برای ورود
به عرصه فعالیتهای پژوهشی؛ سوم ،شناسائی
بضاعت حوزه در جریان آزمایشی و تمرینی تولید
دانش؛ چهارم ،شناسائی استعدادهای فعال در این

مهمترین بایسته پژوهش در عرصه
طالب جوان ،جدی گرفتن تحول نظام
آموزشیوسویهدادنآنبهسمتتحقیق
وپژوهشدرعملاست.
بهعنوان اولین سؤال بفرمایید،
مسئولیت معاونت پژوهش در راستای
ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش در
حوزههای علمیه چه میباشد؟
مأموریت ستاد پژوهش حوزههای علمیه چنین
تعریف شده است« :مدیریت و راهبری پژوهش و
تولید دانش در حوزههای علمیه» و روشن است
که جریان تولید دانش باید بر اساس نقشه راه
معین ،هدفمند ،جهتدار و ناظر به نیازهای انسان
و جامعه معاصر بویژه نظام اسالمی و جهان اسالم
بوده و با سرعت مناسب و بهنگام انجام پذیرد.
برای تحقق چنین ماموریتی طبیعتا میبایست
امر پژوهش در حوزههای علمیه ناظر به رشد
روزافزون و گوناگون نیازها و عمقیابی پرسشها
هم از نظر کمی و هم به جهت کیفی از رشد الزم
برخوردار باشد.
از نگاه دیگر ،چرخه پژوهش نیازبنیاد است و

فرایندمحور و روشنهاد است نیروی انسانی و
سازمان فعال ،کارآمد و توانمند میخواهد .چرخه
نشر و معرف مناسب را میطلبد .لذا برای ارتقاء
وضعیت پژوهش باید نکات ذیل به جد مورد
اهتمام باشد:
 -1نظام و چرخه کارآمد نیازسنجی برای
دستیابی به نیازهای روزآمد و معاصر که این
مهم در سالهای اخیر مورد توجه جدی معاونت
پژوهش حوزههای علمیه قرار گرفته است و اولین
خروجی آن سند اولویتهای پژوهشی دانش فقه
است.
 -2طراحی و نهادینهسازی فرایند مناسب برای
تولید دانش
 -3تربیت نیروی انسانی مناسب و کارآمد که
مهمترین زیرساخت آن دستیابی به نظام
آموزش پژوهشگرا است که متأسفانه در این
مسیر با مشکالتی جدی مواجه هستیم.

عرصه و پنجم ،تشویق و تقدیر از طالب جوان
فعال در امر پژوهش.
در ارتباط با پاسخگویی به نیازهای
روزآمد ،در جشنواره چه تدابیری
اندیشیده شده است؟
انجام مطالعه و اجرای طرح نیازسنجی تکالیف
پژوهشی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در
این رابطه است .در خصوص این طرح این توضیح
الزم است که طرح «تکالیف پژوهشی طالب
چگونگی» ،شاخصها و شرایط فعالیتهای
موظفی پژوهشی طالب را در پایهها و مقاطع
مختلف تحصیلی تنظیم میکند.
بر این اساس هر طلبه در هر پایه و مقطع به
صورت الزامی باید فعالیتهائی در عرصه پژوهش
داشته باشد برای سامان دادن به فعالیتهای
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پژوهشی طالب ،نیازسنجی تکالیف پژوهشی
در حال انجام است که در گام نخست مدل آن
طراحی و نهائی شده است.
براساس این مدل ،هر استاد قادر خواهد بود
با توجه به فرایند استاندارد و شاخصها نیاز
پژوهشی را شناسائی و به طالب معرفی نماید.
غیر از اختصاص داشتن به طالب
حوزههای علمیه ،چه وجه تمایزی
میان جشنوارههای مختلفی که در
کشور در حوزه علوم اسالمی و انسانی
برگزار میشود (از جمله جشنواره
(ره)
فارابی و )...با جشنواره عالمه حلی
میتوان برشمرد؟
جشنواره فارابی در حقیقت جشنواره بینالمللی
عرصه علوم انسانی است و با جشنواره عالمه
حلی(ره) تفاوتهائی از این قرار دارد:
 جشنواره فارابی عرصه پژوهشهای تولیدگردانش را در بر میگیرد و سرآمدان و مجریان
دارای سابقه طوالنی در کار علم و پژوهش را
پذیرا است ،در حالیکه جشنواره عالمه حلی(ره)،
جشنواره طالب جوان حوزههای علمیه بوده و
بیشتر رویکرد فرهنگسازی و تشویق دارد.
 جشنواره عالمه حلی(ره) عرصه علوم انسانیرا در بر نمیگیرد و فقط علوم حوزوی و علوم
انسانی مرتبط با حوزه دین را در بر میگیرد.
 در جشنواره عالمه حلی(ره) هر چند جمعیاز طالب خارجیزبان شرکت میکنند ،اما یک
جشنواره بینالمللی رسمی و مصوب نیست.
به نظر شما امروزه بایستههای پژوهش
در حوزه علوم اسالمی کدامند؟
مهمترین بایسته پژوهش در عرصه طالب جوان
در شرایط امروز ،جدی گرفتن تحول نظام
آموزشی و سویه دادن آن به سمت تحقیق و
پژوهش در عمل است .همه باید تصمیم بگیریم
اگر بیشتر از آنچه حرف میزنیم عمل نمیکنیم،
حداقل به اندازهای که حرف میزنیم عمل کنیم.
آیا واقعا معتقد به ضرورت تحقق نظام آموزش
پژوهشگرا هستیم؟ برای این مهم چه اقدامی
کردهایم؟

رقابت سالم زمینهساز
تحرک و نشاط
پژوهشگران است
آقای محمود خالقی
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران
و نائب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی(ره)

نگاه شما در حوزههای علمیه خواهران
در رابطه با پژوهش چیست؟
با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله
العالی که ،حوزه علمیه پشتوانه پژوهشی و دینی
نظام در حوزه عقیدتی است و همچنین تأکیدات
مکرر ایشان در خصوص لزوم تولید علم ،حوزه
علمیه خواهران خود را موظف میداند تا برای
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و
پاسخگویی به شبهات عدیده بدخواهان دین و
نظام ،مقوله پژوهش را به عنوان ثمره مبارک
حوزه ،در کنار فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی
بداند و از اینرو برآنیم تا سمتوسوی تمامی
برنامههای حوزه به سمت تربیت طالبی پژوهشگر
باشد.
حوزه علمیه خواهران معتقد است که موفقیت
طلبه در هر یک از عرصههای موجود از تبلیغ،
تدریس ،تألیف و ...مستلزم داشتن روحیه

پژوهشگری و توانایی تحقیق و پژوهش است.
به همین خاطر خدمت به پژوهش را خدمت
به «حوزه» میدانیم و از هیچ تالشی در این
مسیر فروگذاری نخواهیم کرد .پرواضح است که
رسیدن به این هدف واال یعنی «هر طلبه؛ یک
پژوهشگر» پیمودن مسیری طوالنی را میطلبد
که ما با توکل به خداوند بزرگ با گامهایی استوار
طی این مسیر را آغاز نمودهایم.
ّ
به نظر شما سطح کیفی پژوهشهایی
که امروزه در میان طالب خواهر در
حال انجام است در مقایسه با گذشته
چگونه است؟
وقتی به انواع عرصهها وگرایشهای پژوهشی
موجود در فراخوانهایی همچون جشنواره عالمه
حلی(ره) و موفقیت طالب خواهر در آنها مینگریم،
به خوبی ،رشد و توسعه فرهنگ پژوهش در حوزه
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خواهران و رسیدن به خودباوری نسبی را در بین
خواهران طلبه شاهد هستیم.
ورود طالب خواهر به عرصه تألیف کتاب و مقاله
در کنار تحقیقات پایانی و پایاننامهها و موفقیت
ایشان ،نشان از رشد قابل توجه بانوان طلبه از
نظر کمی وکیفی در پژوهش دارد که با داشتن
چشمانداز مشخص و برنامهریزی مد ّون و حمایت
جدیتر از ایشان ،شاهد موفقیت روزافزون ایشان
ّ
در این عرصه خواهیم بود.
جشنواره عالمه حلی(ره) را با توجه به
اهداف آن چگونه ارزیابی میکنید؟
بدیهی است که وجود عرصههای رقابت سالم
بین پژوهشگران ،افزون بر عرضه آثار پژوهشی
محققین حوزوی به جامعه علمی ،باعث ایجاد
تحرک و نشاط بیشتر در بین ایشان نیز میگردد.
جشنواره عالمه حلی(ره) در طول برگزاری پنج
دوره خود ،نقش بسزایی در شناسایی ،معرفی و
تشویق محققین جوان حوزوی و ایجاد فضایی
بانشاط برای جوانان حوزه ایفاء نموده است.
آنچه در این زمان ضروری است ،آسیبشناسی
کارشناسانهای است که باید توسط صاحبنظران
به عمل آید تا ضمن تقویت نقاط قوت ،به دنبال
رفع نقاط ضعف باشیم تا شاهد تأثیرگذاری بیشتر
جشنواره در سالهای آینده باشیم.
اما توجه به نکات زیر میتواند بر غنای جشنواره
بیفزاید:
ـ استفاده از سامانه برای ارزیابیها و کاستن از
زحمت و هزینه توسط طالب؛
ـ برنامهریزی برای بهرهبرداری از پژوهشهای
برتر؛
ـ توجه به سطح تحصیلی طالب و تعداد نفرات در
هر سطح و تعداد برگزیدگان و شایستگان تقدیر،
هرچه تعداد طالب در هر سطح بیشتر باشد الزم
است تعداد نفرات برگزیده و ...نیز بیشتر شود؛
ـ برنامهریزی جهت استفاده از امکانات سامانه و
آموزشهای مجازی برای تقویت و ارتقاء هر چه
بیشتر توان طالب و دورههای آموزشی و ...برای
شرکتکنندگان در همایش؛
ـ تأثیرگذاری جدیتر نتایج در پیشرفت تحصیلی
طالب و امکان حضور در عرصههای دیگر

پژوهشی؛
ـ تشکیل گروهها و انجمنهای طلبگی در حاشیه
جشنواره برای تبادلنظر و عرضه آثار.
نکته بسیار حائز اهمیت ،ایجاد رقابت آثار
پژوهشی در سطح مدرسه ،استان و ملی است
که هم انگیزه طالب را برای ورود در این عرصه
بیشتر میکند و هم تا حدی از هزینههای جانبی
میکاهد .از اینرو مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران ،جشنواره ششم را با این رویکرد آغاز
کرده است.
برای ارائه آثار فاخر توسط بانوان
طلبه به جشنواره ،چه سیاستگذاری
و برنامهریزی در حوزههای علمیه
خواهران ،صورت گرفته است؟
معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران برای تولید و ارائه آثار فاخر توسط بانوان
طلبه به جامعه علمی اقدامات متعددی انجام داده
و در دست اقدام دارد که از آن جمله است:
ـ تشکیل هستههای علمی ـ پژوهشی ویژه
فارغالتحصیالن حوزوی که تاکنون  235هسته
تشکیل و به کار پژوهشی مشغول میباشند؛
ـ تشکیل انجمنها و کانونهای پژوهشی ویژه
طالب شاغل به تحصیل در سطح ( 2کارشناسی)
و سطح ( 3کارشناسی ارشد)؛
ـ اجرای طرحهای مختلف پژوهشی با هدف
راهنمایی و کمک به تولید آثار پژوهشی توسط

جشنواره عالمه حلی(ره) در طول
برگزاریپنجدورهخود،نقشبسزایی
در شناسایی ،معرفی و تشویق
محققین جوان حوزوی و ایجاد
فضایی بانشاط برای جوانان حوزه
ایفاءنمودهاست.

هستهها ،انجمنها و کانونهایپژوهشی؛
ـ هدایت ،ارزیابی و چاپ آثار پژوهشی قرآنی
طالب در قالب کتابچههای قرآنی؛
ـ تشکیل شورای علمی ـ پژوهشی استانی به
منظور جهتدهی ،حمایت ومدیریت تشکلهای
پژوهشی موجود در استان و. ...

امر پژوهش
از امور
محوری
حوزه تلقی
میشود
حجتاالسالم والمسلمین
احمد فرخفال
مدیر حوزه علمیه استان قم
(استان برتر به لحاظ تعداد آثار
منتخب)

وضعیت پژوهش را در حوزه علمیه قم
در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید
و افق آن را در آینده چطور میبینید؟
امر پژوهش یکی از امور محوری حوزه تلقی
میشود .بهترین مستند کار حوزه و حوزویان آیه
«نفر» است .در این آیه ،خدا طوائف مسلمین را
موظف میکند که افراد مستعد و مناسب خود
را برای دریافت معارف دین و اهلبیت(ع) به
حوزههای عملیه گسیل دارند و از انسانهای
مستعد در حوزههای علمیه فقهایی ساخته شود
و کار ابالغ دین و انتقال معارف اسالمی و دینی را
به جامعه اسالمی انجام دهند.
نقش و جایگاه پژوهش در استخراج احکام و
اسالم ناب از منابع اسالمی را باید نقش مهمی
دانست؛ کسی که در علوم پایه و اساسی اسالمی
مهارت کامل و کافی نداشته باشد و در تحقیق
و پژوهش اسالمی ورزیده نباشد ،نمیتواند رد
فروع بر اصول کند ،استخراج احکام کند و مردم
را نسبت به دین آگاه کند ،پس امر پژوهش در
ماهیت اجتهاد و ماهیت استخراج احکام نهفته
است .بزرگان دین ،مراجع عظام و صاحبان
حوزههای علمیه با اعتقاد راسخ به جایگاه
پژوهش در منابع اسالمی فقه جواهری آفریدند
و فقه جواهری مجموعهای از پژوهش در احکام
شریعت اسالمی است.
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یکطلبه،پسازآگاهیاجمالینسبت
به علوم پایه ،باید آنچنان مهارت
پیدا کند که از منابع اسالمی ،اصول و
فروعدینرابهمردمآموزشدهد.

امروزه حوزههای علمیه به دنبال این هستند که
آموزش ،پژوهشمحور باشد؛ یعنی بعد از اینکه
طلبه آگاهی اجمالی نسبت به علوم پایه پیدا کرد،
باید آنچنان مهارت پیدا کند که از منابع اسالمی
اصول دین و فروع دین را به مردم آموزش دهد.
محصلی که تئوریها را به عنوان تئوری علمی یاد
گرفته و در میدان وسیع پژوهش ،کار تحقیقاتی
نکرده باشد در انجام مأموریت خود نافرجام
خواهد بود.
قبل از انقالب با آنهمه فشار دولتها و کسانی
که اعتقاد به دین نداشتند و بعد از انقالب ،علما
و محصلین و حوزههای علمیه در امر پژوهش
فعال بودند و امروز شاهد حرکت عظیم و بزرگ
در پژوهش و تألیف هستیم .امروز خوشحال
میشویم که ببینیم دهها و صدها مرکز پژوهش
با افراد شاخص و زبده برای تحقیق کار میکنند
صدها کتاب در سال محصول کار این مراکز
پژوهشی است و این عالوه بر تحقیقات فردی
است که طالب و محصلین و دانشمندان ما در
حوزههای علمیه و به خصوص در حوزه علمیه قم
کار آن را بهخوبی انجام میدهند.
مهمترین فعالیتهای حوزه علمیه قم
در عرصه پژوهش طالب جوان کدامند
و چه راهکارهایی برای ارتقای روحیه

پژوهش در حوزه پیشنهاد میکنید؟
نقش جشنواره عالمه حلی(ره) را در
این راستا چگونه ارزیابی میکنید؟
مصوبهای از شورای عالی حوزههای علمیه در
حال اجرا در مدارس ما میباشد که بر اساس آن،
در نیمه اول سال تحصیلی 5 ،نمره به امر پژوهش
اختصاص داده شده است و این نشاندهنده
اهتمام مدیران و برنامهریزان حوزه به امر پژوهش
و اهمیت آن در حوزههای علمیه است .اخیرا ما
پیشنهادی را به شورای مدیریت و مدیر محترم
حوزههای علمیه دادهایم که لحاظ نمره پژوهش
در نیمسال دوم نیز در نظر گرفته شود که این
پیشنهاد در حال بررسی و برنامهریزی است و
به لطف الهی اگر آموزش در حوزه علمیه قم بر
محور پژوهش باشد آینده بسیار روشنی را خواهد
داشت.
برای اینکه حوزویان و عالقمندان به حوزه
بدانند که به امر تحقیق و پژوهش در حوزه تا
چه اندازه اهتمام داده میشود ،باید عرض کرد
که در حال حاضر در حوزههای علمیه بیش از
 5هزار پایاننامه علمی که محصول کار پژوهش
و تحقیق طالب در سطوح عالی حوزههای علمیه
یعنی سطح  3و  4است در مباحث مربوط به
فقه ،اصول ،کالم ،تفسیر ،علوم تخصصی حوزوی
و دینی ،نوشته شده است و این امر ظرفیت

بزرگی در حوزه است که در حال رشد و تکامل
و پویایی است.
یکی از مسئولیتهای خوب معاونت پژوهش
حوزههای علمیه ،آموزش روش تحقیق و
پژوهش است .کارگاههایی در حوزههای علمیه
تشکیل میشود که در امر آموزش تحقیق برای
طالب جوان اقدامات خوبی انجام میدهند و در
کنار این برنامه ،اردوهایی نیز در تابستانها توسط
اساتید پژوهش برگزار میشود که این برنامهها
نویدبخش آینده روشن و نورانی در حوزههای
علمیه در امر پژوهش است و امیدواریم که
حوزههای علمیه با رشد و نمو در آینده بتوانند
کرسیهای نظریهپردازی را در داخل و خارج
کشور بر عهده بگیرند.
قطع دارم که برنامههایی مانند جشنواره عالمه
حلی(ره) باعث تشویق طالب محقق خواهد شد
و آنها را به سمتوسوی بیشتر مفید و مؤثر بودن
ساماندهی خواهد کرد و پرچم اسالم و معارف
اهلبیت(ع) را با برنامهریزیهایی که در این
جشنواره انجام میدهید بر دوش فضال و علماء
قرار خواهید داد تا مسئولیت خودشان را به نحو
احسن انجام دهند.
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(ره)

لزوم حمایت سازمانیافته
از نخبگان حوزوی

حجتاالسالم والمسلمین حمید ملکی
مدیر مدرسه علمیه معصومیه قم (مدرسه برتر به لحاظ تعداد آثار منتخب)

رمز موفقیت مدرسه علمیه معصومیه را
در انتخاب بعنوان یکی از مدارس برتر در
جشنواره عالمه حلی(ره) چه میدانید؟
اینکه مدرسه معصومیه به عنوان مدرسه نمونه
پژوهشی انتخاب شده است به دو دلیل است :اولین
دلیل وضعیت مدرسه معصومیه است؛ چون طالب
از لیسانس و فوقلیسانس در این مدرسه پذیرش
میشوند و در ضمن تحصیل و بعد از اتمام دانشگاه
تحقیق ارائه میدهند .این مسئله باعث میشود طلبه
دست به قلم ببرد و پژوهش را شروع کند .طالب
مدرسه معصومیه روحیه پژوهش را از جای دیگر
آوردهاند.
دومین دلیل که از دلیل اول مهمتر است این است
که مدرسه معصومیه این توان و استعداد را درک
کرده و زمینه ارائه تحقیق و پژوهش را فراهم میکند.
ما کارگاه آموزش تحقیقنویسی ،کتابنویسی و
پایاننامهنویسی داریم و جشنوارهای به نام جشنواره
امام خمینی(ره) ترتیب داده شده که تحقیقات طالب
معصومیه را جمعآوری و ارزشگذاری میکند و
برترینها در این جشنواره تشویق میشوند و ما در
این راه هزینههای زیادی هم صرف میکنیم.
البته ما با اینکه این نمونه بودن را میستاییم،
همچنان از وضعیت موجود راضی نیستیم و باید به
سوی وضعیت مطلوب حرکت کنیم ،چون به لحاظ

تعداد جمعیتمان در مدرسه معصومیه باید تعداد
بیشتری از طلبهها در جشنوارهها حضور داشته و
جزء برترینها باشند.
توصیه حضرتعالی به طالب و مسئولین
مدارس درباره تحقیق و نویسندگی
چیست؟
امسال ،معاون پژوهش مدرسه طرح بسیار خوبی
راهاندازی کرد؛ به این صورت که در کنار پرونده
آموزشی ،پرونده پژوهشی برای تمام طالب تشکیل
داد و پیشنهاد من این است که این طرح در تمام
مدارس اجرا شود .اگر این طرح اجرا شود مشکل
پژوهش در حوزهها تا حدودی حل میشود؛ به این
صورت که در پایه اول تحقیق کالسی ،در پایه سوم
تحقیق پایانی و در پایه پنج و ششم پایاننامه داشته
باشیم ،یعنی یک فرایند «از ساده به سخت» را شروع
کنیم.
قبل از اینکه این کار شروع شود طالب باید
آموزشهای الزم را در مورد نویسندگی،
تحقیقنویسی و پایاننامهنویسی دیده و مجبور باشند
مهارتهای پژوهشی را یاد بگیرند.
این طرح فرایند رشد پژوهشی طلبه را طی  6سال با
ارزشگذاری نشان میدهد که فرد طی این  6سال
افت کرده یا رشد داشته است.

پیشنهاد اول ما پرونده پژوهشی برای تمام طالب
است.
این که  5نمره در ترم اول میتواند در اختیار استاد
باشد که نصف این نمره را برای امر پژوهش و نصف
دیگر را برای انضباط لحاظ کند .این طرح معیار ندارد
و سلیقهای است ،یک سال اجرا شد و با مشکل
برخورد کردیم .با سالئق مختلفی که وجود داشت
اعتماد طلبهها به نمره هم از بین میرفت و به این
طرح نیز نگاه آموزشی کردند و در زیر مجموعه امور
آموزشی گنجانده شد نه امور پژوهشی.
اگر گفته شود که با حجم زیاد دروس حوزه چگونه
طرح تشکیل پرونده پژوهشی اجرا شود؟ راهکاری
اجرایی که به نظرم میرسد این است که خیلی از
درسها مثل تجوید و احکام را میشود به شکل
کارگاه ارائه کرد به این صورت که از  60جلسه یک
درس 20 ،جلسهاش کارگاهی برگزار شود که خود
طلبهها کار کنند و بحثهای تئوری و نظری زیاد
وقت طلبهها را نگیرد و طالب وقت اضافی را برای
پژوهش قرار دهند.
مزایای این طرح این است که به عنوان کالس
محسوب شده ،در وقت طلبهها صرفهجویی میشود
و هم برای نویسندگی ،انگشت طلبهها راه میافتد.
چه راهکارهایی را برای حمایت از نخبگان
و استعدادهای برتر حوزوی پیشنهاد
میکنید؟
متأسفانه شاهدیم که حوزه بعضا هزینه میکند اما
برداشت نمیکند و کسانی که میتوانند در حوزههای
علمیه تولید علم ،ایدهپردازی و نظریهپردازی کنند
وارد کارهای اجرایی یا اجرایی ـ فرهنگی شده یا
نهایتا استاد دانشگاه میشوند ،در حالی که اینها
میتوانستند در حوزهها تحول جدی در علوم اسالمی
و انسانی ایجاد کنند.
راهکار همان کاری است که غربیها میکنند،
یعنی در المپیادها ،نخبگان کشورهای جهان سوم
را شناسایی و سپس ارزشگذاری کرده و در نهایت از
آنان دعوت به همکاری میکند.
پس اوال :حوزه باید از طریق المپیادها و جشنوارهها،
نخبهشناسی نموده و در وهله بعد ،آنان را مورد
حمایت سازمانیافته قرار دهد.
اینکه به شهریه ممتازین حوزه  20هزار تومان اضافه
شود این طرح ،نخبهنگهدار و نخبهپرور نیست.
در کنار جذب ،شناسایی و حمایت مادی و معنوی،
برای نخبگان برنامه تربیت و تهذیب ویژه نیز باید
داشته باشیم که نخبه یا استعداد برتر در مسیر غرور،
استکبار و منیت نباشد.

لزوم ارائه شیوههای جدید
در مطالعات کاربردی

حجتاالسالم والمسلمین عزالدین رضانژاد
رئیس پژوهشکده علوم اسالمی پژوهشگاه بینالمللی المصطفی(ص)
و عضو شورای علمی جشنواره عالمه حلی(ره)

تعاریف مختلفی از پژوهش ارائه شده
است ،تعریف جنابعالی از پژوهش
چیست؟
پژوهش تالش علمی روشمند جهت دستیابی به
حل مسأله یا پاسخ به سوال جزئی ،ارائه استدالل
جدید نقد و بررسی دیدگاه و ادله پیشین ،طرح
دیدگاه جدید یا نظریه پردازی در گسترش دانش
است.
وضعیت پژوهش در حوزههای علمیه
را چگونه ارزیابی میکنید؟
موضوع «اجتهاد» در مسائل فقهی که به صورت
ویژه از عصر غیبت در میان شیعیان امامیه طرح
گردید و در طول زمان بر کیفیت و کمیت آن
افزوده شد ،بیانگر امتداد تاریخی آن در میان
شیعه است.
«اجتهاد» مصطلح پژوهشی سرآمد در موضوع
فقه و اصول است که در حوزههای علمیه با
فراز و نشیبهای مختلفی که داشته ،همواره
مطرح بوده است؛ لیکن از آنجا که علوم اسالمی،
شاخههای متنوع و متکثر دارد ،اجتهاد علمی و
پژوهش در موضوعات و مسائل گوناگون آن از
ضروریات نیازهای علمی این عصر است .وضعیت

رو به رشد فعلی در عرصه پژوهشیهای علمی در
حوزههای علمیه معاصر نسبت به پاسخگویی به

در عرصههای پژوهشی ،باید عالوه بر
مطالعات نظری و پژوهشهای علمی
محض ،به مطالعات کاربردی همراه با
ارائه راهکارها و شیوههای جدید هم
پرداختهشود.
نیازها و انتظارات عصر ما کافی نیست و باید بر
سرعت ،کمیت و کیفیت آن افزوده شود.
با توجه به نیازهای جامعه چه
عرصههایی را برای پژوهش به طالب
جوان توصیه میفرمایید؟
عرصههای پژوهش برای طالب جوان با توجه به
نیازهای جامعه فراوان است .با این توضیح که:
غالب پژوهشها با هدف پاسخگویی به نیازها
و ضرورتها شکل میگیرند .طالب جوانی
که از نعمت دقت و فرصت ،هوش و ذکاوت،
سختکوشی و زحمت ،تعمق و تأمل و...
برخوردارند پس از شناسایی نیاز در رشتهها و
گرایشهای تخصصی به کنجکاوی ،ژرفاندیشی
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و واکاوی علمی پرداخته ،به کشف مجهول و پاسخ
علمیتر به شبهات و پرسشهای نو بپردازند.
از آنجا که عرصههای مورد نیاز محدود نیست ،به
نظر میرسد همه استعداد و توان علمی باید به
کار گرفته شود تا فهم بهتری از موضوعات دینی
ارائه گردد و با مسألهمحوری عالوه بر مطالعات
نظری و پژوهشهای علمی محض ،به مطالعات
کاربردی همراه با ارائه راهکارها و شیوههای جدید
هم پرداخته شود و نیز از این نکته غفلت نشود
که حکومت دینی به صدها بلکه هزاران مسأله
پژوهشی نیاز دارد و طالب جوان میتوانند
به تناسب تخصص و توان علمی و عالقهشان
عالوه بر تأمین نیازهای حکومت اسالمی به
پژوهشهایی که پاسخگوی شبهات نسبت به
اسالم و مکتب اهلبیت(ع) است بپردازند.
جشنواره عالمه حلی(ره) چه نقشی
در گسترش فرهنگ پژوهش در بین
طالب جوان میتواند داشته باشد؟
جشنواره عالمه حلی(ره) فرصت مغتنمی را برای
همه پژوهشگران جوان حوزوی فراهم ساخته
تا بتوانند با پشتکار و جدیت تمام ،رسالت قلم
حوزه را ـ که عالوه بر نیاز زمان ،ماندگاری برای
نسلهای آینده را در پی دارد ـ احیا کنند .نقش
پیدا و پنهان جشنواره عالمه حلی(ره) را نمیتوان
ضمن چند نکته ذکر کرد ،لیکن میتوان به برخی
از آنها اشاره نمود .از جمله:
ـ زمینهسازی برای فراهم ساختن ابزار و وسایل
پژوهش در حوزههای علمیه برادران و خواهران
ـ بهانهای برای تجهیز بهتر و بیشتر کتابخانهها ،به
ویژه در شهرستانها و شهرهای کوچک
ـ زمینهسازی بیشتر برای نظریهپردازی طالب
جوان
ـ گشایش عرصه نقد و بررسی بیشتر در مسائل
مختلف علوم اسالمی
ـ مایه گسترش آموزش پژوهشمحور
ـ کمک به تولید علم از طریق تشویقها و...
ـ ایجاد زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه
علم و دانش
ـ آگاهیبخشی بیشتر نسبت به معیار پژوهش

اصالح فرمها در راستای
اتقان ارزیابیها
حجتاالسالم والمسلمین مجتبی گودرزی
دبیر جشنواره

برای شروع ،گزارشی از وضعیت آثار
دریافتی و نحوۀ ارزیابی آثار در این
دوره از جشنواره ارائه نمائید.
در جشنواره امسال 5951 ،نفر طلبه خواهر و
برادر با ارائه  7009اثر پژوهشی رقابت داشتند
که از این تعداد 3167 ،اثر مربوط به طالب
برادر و  3842اثر مربوط به طالب خواهر بوده
است .امسال برای ارزیابی آثار ،از  14فرم مختلف
ارزیابی بهره بردیم که یک فرم ،مربوط با ارزیابی
اجمالی آثار و سیزده فرم دیگر مرتبط با ارزیابی
تفصیلی آنها بودند.
فرم ارزیابی اجمالی به گونهای طراحی شده
بود که در آن ،عالوه بر پوشش دادن بارمبندی
متفاوت مقاالت ،کتب و پایاننامهها در سطوح
مختلف ارزیابی جشنواره ،معیارهای ظاهری و
محتوایی آثار ،بسته به قالب آنها بررسی میشد.
جهت ارزیابی تفصیلی نیز برای مقاالت  5فرم،
کتابها  5فرم و پایاننامهها  3فرم طراحی
و تدوین شده بود و در نهایت نیز برگزیدگان
جشنواره بر اساس همین فرمهای ارزیابی
تفصیلی انتخاب و معرفی شدند.
شاخصههای پژوهش برتردر جشنواره
عالمه حلی(ره) چیست؟
پژوهش برتر در این جشنواره شاخصههای

متعددی دارد ،که از جمله آنها میتوان به ق ّوت
علمی وادارۀ پژوهش به گونهای که ورود و خروج
و تحلیل و تعلیل از درجۀ خوبی برخوردار باشد،
رعایت شکل ظاهری و ساختاری پژوهش ،عنوان
بدیع و وجود نوآوری در زمینههای مختلف،
قلمپردازی محقق و اثبات این که اثر از خود
تفحص در
مؤلف است و نه دیگران و همچنینّ ،
منابع متعدد و معتبر متناسب با عنوان پژوهشی
اشاره کرد.
سطح علمی آثار رسیده به جشنواره
پنجم با دورههای قبل تفاوتی داشته
است؟ اگر داشته دلیل آن را در چه
میدانید؟
بررسیهای ما نشان میدهد که هرساله سطح
علمی آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال
میشود ،در مجموع باالتر میرود و طبیعتا رقابت
بین آثار نیز خیلی شدیدتر و نزدیکتر خواهد بود.
البته ما هم با توجه به این امر ،فرمهای ارزیابی
متناسب با سطح علمی طالب و قالب آثاری که
ارائ ه میکنند تدوین کردهایم و از نظر علمی نیز
سطح ارزشیابی آثار ارتفاع پیدا کرده است.
مشکالت و کاستیهای آثار امسال
را در چه میبینید و برای رسیدن به

وضع مطلوب چه راهکارهایی پیشنهاد
میکنید؟
الزم است در اینجا به نکتهای اشاره کنم که
متأسفانه در برخی استانها بدلیل اجباری بودن
انجام تحقیق برای مدارس ،برخی از طالب به
سمت کپیبرداری از منابع اینترنتی و ...میل
پیدا کردهاند و بعضا همین آثار از سوی مدرسه
یا مدیریت حوزه استان برای جشنواره ارسال
میشود که البته آثار دریافتی توسط دبیرخانه
جشنواره از لحاظ اینترنتی بودن یا کپیبرداری از
منابع دیگر بررسی و حذف شده و توسط بخش
علمی جشنواره با صاحبان آثار مشکوک ،مصاحبه
علمی صورت میگیرد.
برخی از آثار نیز که به نام کتاب فرستاده شده
بود دارای ساختار کتاب نبودند .همچنین عناوین
مبتال به و مسائل روز در برخی حوزهها کمتر به
چشم میخورد .یکسانسازی ظاهری و رعایت
قانون واحد نیز از دیگر مشکالت برخی آثار بود.
در ارتباط با ارتقای سطح ارزیابی آثار
و همچنین آموزش و ارتقای سطح
بینش علمی ارزیابان ،آیا اقدام خاصی
داشتهاید؟
امسال برای نخستینبار ،ارزیابی اجمالی آثار
توسط گروه مربوطه انجام شد و مسئول گروه بر
روند ارزیابی آثار گروه خود نظارت و احاطه داشت
و ارزیابیها با اتقان بیشتری نسبت به سال قبل
انجام شد.
آیتمهای مختلف فرمهای ارزیابی در این دوره
نیز طی جلسات متعدد کارشناسی بحث و
بررسی شده و در نهایت ،تمام این آیتمها و میزان
امتیاز آنها برای هر سطح به تأیید شورای علمی
جشنواره که باالترین مرجع صالحیتدار در این
زمینه میباشد ،رسیده است.
ارزیابان جشنواره عالمه حلی(ره) نیز از چهرههای
شناخته شده حوزه و دانشگاه و با تحصیالت غالبا
سطح  4حوزه یا دکتری دانشگاه میباشند که
تذکر نکات مهم ارزیابی و انتظاراتی که در نحوه
ارزیابی مدنظر است به صورت مکتوب و یا به نحو
شفاهی به ارزیابان داده شده است.

آمارهای مربوط
به جشنواره
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(ره)

ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ آﺛﺎر دوره اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺸﻨﻮاره

4000
3624

3842

3500
3167
3000
2500

2646

2229

2000
2208
ﺧﻮاﻫﺮان

1500

1420

ﺑﺮادران
1119

1000
1130
969

500
0
ﺑﺮادران
ﺧﻮاﻫﺮان

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ

3500

3000

3463

2500

2488

2000

1500
1261

ﺧﻮاﻫﺮان

1718

ﺑﺮادران

1000
595

571

500

1105

61

526

0
ﺑﺮادران

114
ﺧﻮاﻫﺮان
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
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ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ

2500

2392

2000

1500
1149
961

1000
640
500

601

573

382
225
101

78

0

اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﯿﺖ

ادﺑﯿﺎت

اﺻﻮل ﻓﻘﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ

ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺣﻮزه دﯾﻦ(

ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ

ﮐﻼم

وﺿﻌﯿﺖ آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ

80

79.86

70
60
50
40
30
20
13.85
10
6.27

4.69
0.41

0

درﺻﺪ آﺛﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ

درﺻﺪ آﺛﺎر رد ﺷﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

درﺻﺪآﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اول

درﺻﺪ آﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دوم

درﺻﺪ آﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داوري
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16

(ره)

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1097

1700
1337

1097

1355

1015

359
335
208
191

314

ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

171

166 65

79

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

126

108 43

101 38

92 29

30

87

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن1/

5

61

37

58

19

50

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

35

49

22

49

19

19
7
5

11
6
26

5
25

74
23

8
20

14

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن2/

38

38
33

33
26

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

16

0
14

3
4
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اﺳﻼﻣﯽ

ادﺑﯿﺎت

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺸﯿﻊ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و

دراﯾﻪ

ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و

ﻗﺮآﻧﯽ

ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم

ﮐﻼم

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ

اﺻﻮل ﻓﻘﻪ

30

0

3

1

0

1

5

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

1

ﺗﻘﺪﯾﺮ

8

5

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

2

2

1

1

1

0

1

11

ﺗﻘﺪﯾﺮ

20

ﺗﻘﺪﯾﺮ

10

0

3

1

0

0

2

0

0

1

2

0

2

0

1

0

0

0

3

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

5

4

0

0

0

0

0

0

4

0

0

7

0

0

0

0

0

0

2

1

4

ﺗﻘﺪﯾﺮ

11

4

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

3

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ﺗﻘﺪﯾﺮ

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ﺗﻘﺪﯾﺮ

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ﮐﺘﺎب

ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﮐﺘﺎب

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

1

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

1

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

0

ﺳﻄﺢ 4

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻄﺢ 1

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻄﺢ 2

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻄﺢ 3

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻄﺢ 4

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮐﺘﺎب
ﺳﻄﺢ 1و2

ﮐﺘﺎب
ﺳﻄﺢ 3

ﺳﻄﺢ 4

ﮐﺘﺎب

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮمﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

0

ﺳﻄﺢ 3

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

3

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

8

ﺳﻄﺢ 2

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

25

1

3

2

2

0

2

5

2

5

3

ﺟﻤﻊ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

50

0

5

4

1

2

10

8

1

9

10

ﺟﻤﻊ آﺛﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ

18

(ره)

برگزیدگان
جشنواره

20

ویژهنامهپنجمینجشنوارهعالمهحلی

(ره)

◄تحقیق پایانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن
کالیی

توحید در عهدین و قرآن

81

برگزیده

2

ساره کلباسی

بداء در آیات و روایات

81

برگزیده

3

فاطمه براریان مرزونی

نگاهی به نظریه تناسخ ارواح در ادیان بزرگ جهان

79.5

شایسته تقدیر

4

هاجر اسدی

امامشناسی در نهجالبالغه

79.5

شایسته تقدیر

5

نسرین بیکوردی

ابتالء و آثار تربیتی آن از دیدگاه آیات و روایات

78.5

شایسته تقدیر

6

معصومه حاجیان

هدایت و ضاللت از دیدگاه قرآن و روایات

77.5

شایسته تقدیر

7

سحر نعمتی

پیدایش و پیامدهای بهائیت در ایران

76

شایسته تقدیر

8

زینب حسنپور دکان

تبیین حسنظن از منظر آیات و روایات و آثار آن

85.5

برگزیده

9

فاطمه جعفری

نگاه از منظر آیات و روایات

84.75

برگزیده

10

شیما راستیان جهرمی

روابط ناسالم دختر و پسر ؛ علل و راهکارها

82.5

برگزیده

11

معصومه احدی

روشهای اصالح و رفتار در قرآن و سنت با رویکرد تطبیقی به دانش روانشناسی
رایج

79

شایسته تقدیر

12

سمانه کاویانی

آسیبشناسی روابط دختر و پسر

78.5

شایسته تقدیر

13

الهام بهسوار

یقین از دیدگاه آیات و روایات

78.25

شایسته تقدیر

14

افسانه شاکری

شیطان در آیات و روایات

78

شایسته تقدیر

15

زری ایروانی

بررسی مسأله ناسزاگویی از دیدگاه کتاب و سنت

78

شایسته تقدیر
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ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

16

فاطمهصغری ولیزاده
صلحدار

مضامین دعای مکارم االخالق در سیره عملی امام خمینی(ره)

78

شایسته تقدیر

17

سمیه نادری

راهکارهای گسترش عفاف در جامعه و پیامدهای آن

77.5

شایسته تقدیر

18

زهره کیومرثی

وسواس و راههای درمان آن از دیدگاه دین و علم روانشناسی

76.5

شایسته تقدیر

19

سیده لیال مرتضوی

بررسی آراء و عقاید دینی حاکم اسالمی دهه دوم هجری

81.5

برگزیده

20

اعظم خواجوی

نقش نواب و علماء در تداوم تشیع در عصر غیبت صغری

75

شایسته تقدیر

21

زهره بیجارچیان

بصیرت از دیدگاه قرآن و امام علی(ع)

77

شایسته تقدیر

22

مرضیه رمضانی

حضانت از دیدگاه فقه و حقوق

80.5

برگزیده

23

زهرا حسنپور دکان

بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

77

شایسته تقدیر

24

نعیم کردجزی

بررسی حقوق زن (مهریه ،نفقه)

76

شایسته تقدیر

25

رحیمه قربانی

راهکارهای گذر از بحران معنویت در جهان اسالم

89

برگزیده

26

حوا عرب انصاری

بررسی اصول مدیریت اسالمی از منظر امام علی(ع) در نهجالبالغه

82.75

برگزیده

27

زهره قلعهنوی

بررسی معیارهای انتخاب همسر بین دانشجویان و طلبهها

81

برگزیده

28

فاطمه اسکندری

بصیرت و کارکردهای فردی و اجتماعی آن از منظر آیات و روایات

79.5

شایسته تقدیر

29

کبری حسینینژاد

ضرورت قیام و آسیبشناسی منع آن در عصر غیبت

78.5

شایسته تقدیر

30

نسرین خسروی

عدالت اجتماعی در قرآن و سیره پیامبر(ص)

77.75

شایسته تقدیر

22
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(ره)

◄پایاننامه سطح3
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

محمدشریف عظیمی

عقالنیت تجدد از منظر فلسفه اسالمی

87.5

برگزیده

2

سید احمد البطاط

نظریه الصفات االلهیه عند مالصدرا والسید حیدر اآلملی

86.5

برگزیده

3

علی اسالمیفر

مرجحات باب تزاحم

84.75

برگزیده

4

اباذر مطهریمقدم

تغییر جنسیت

78.75

شایسته تقدیر

5

عبدالقادر محمدی

مسأله کلیات از نظر کانت و شهید مطهری

78.5

شایسته تقدیر

6

ابراهیم توکلی مقدم

تحلیل دیدگاه امامیه و اهلسنت در مسأله رؤیت خداوند

77

شایسته تقدیر

7

نجمه رضوی کوشکی

بررسی و نقد عقاید مرجئه

77

شایسته تقدیر

8

محمد عربشاهی

بررسی کفائت زوجین در دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق

75

شایسته تقدیر

◄پایاننامه سطح4
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

رضا عندلیبی

بررسی فقهی ناپدیدی شوهر

78.75

شایسته تقدیر

◄مقاله سطح1
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

فاطمه صابری

نقش عبادات اسالمی در تکامل فردی و اجتماعی انسان

79.75

شایسته تقدیر

2

علیرضا یوسفزاده درزی

شروط تعریف در بوته نقد و بررسی

76.5

شایسته تقدیر
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◄مقاله سطح2
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

علی زارع دمیرچی

جایگاه دقتهای ادبی و عقلی در تفسیر متون

79.75

شایسته تقدیر

2

ابراهیم زارع

قرائتی جدید پیرامون توبه مرتد فطری

79.5

شایسته تقدیر

3

مجتبی قربانیان

مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن کریم

79.5

شایسته تقدیر

4

زهرا جوادی

رویکرد حدیثی جریان قرآنگرایان افراطی شیعه

78.25

شایسته تقدیر

5

معراج عطابخش

نگاهی تاریخی ـ حدیثی به زندگی شاه عبدالعظیم

77.25

شایسته تقدیر

6

سیده حورا موسوی

بررسی تحلیلی نقش عمار بن یاسر در جنگ صفین

77.25

شایسته تقدیر

7

زهرا رنجبری

مهر و نفقه در فقه اسالمی

77

شایسته تقدیر

8

امین کرباسیزاده

از طبابت راویان تا درایت حکیمان (درنگی در سوءبرداشتها از تعامل اسالم و طب)

76.5

شایسته تقدیر

9

مطهرهسادات میرنوراللهی

نقش زن در اقتصاد خانواده

76

شایسته تقدیر

10

محمدجواد مونسی

دراسه دلیل االجماع للخالفه ابیبکر

75.5

شایسته تقدیر

11

ویدا مالزاده

غنا و موسیقی در فقه اثنیعشری

75

شایسته تقدیر
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(ره)

◄مقاله سطح3
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

محمدامیر حقشناس

راهکارهای کاربردی نظارت بر امر به معروف و نهی از منکر در سیره و عصر نبوی

88

برگزیده

2

مصطفی سرخابی

محموالت انفکاکناپذیر

79

شایسته تقدیر

3

سعید امینائی

تأملی در رابطه معارف و مفاهیم جزئی

78.25

شایسته تقدیر

4

محمدامین ابوالحسنی

واژهشناسی علت ،اقسام آن و جایگاه علتهای چهارگانه فاعلی ،مادی ،صوری و غایی در برهان

75.5

شایسته تقدیر

5

مسعود رهبری

جایگاه معرفتشناختی عقل فعال در اندیشه ابنسینا

75.5

شایسته تقدیر

◄مقاله سطح4
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

مصطفی پیوندی

تسدید الدلیل االستقرائی علی اساس موضوعی جدید

87.25

برگزیده

2

احمد شهگلی

مقایسه و تحلیل مبانی فلسفی طب ابنسینا و طب مدرن

83.5

برگزیده

3

محمدجواد محمدی

بررسی رابطه حرمت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

83.5

برگزیده

4

سید مصطفی موسوی اعظم

چیستی علیت تحلیلی :طرحی نو از انقسام علیت در فلسفه اسالمی

82.5

برگزیده

5

حسین زروندی رحمانی

بررسی فقهی و حقوقی وقف سهام شرکتهای تجاری

81

برگزیده

6

مهدی درگاهی

واکاوی رابطه انسان با اعضای بدن خود در فقه و حقوق و اثر آن در خرید و
فروش اعضاء

80.5

برگزیده

7

احمد اولیایی

بررسی فقهی مالکیت معنوی با نگاهی به نظر امام خمینی

80.25

برگزیده

(ره)

ویژهنامهپنجمینجشنوارهعالمهحلی(ره) 25

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

8

جاسم موسیپور

شیوههای اثبات امامت خاصه

79.75

شایسته تقدیر

9

سید احمد حسینیپور

بررسی فقهی بازاریابی شبکهای غیرهرمی

78

شایسته تقدیر

10

جواد پارسایی

قاعده الواحد در ترازوی سنجش

76.5

شایسته تقدیر

11

رحمت توالیی

شبکه وکالت در دوره امام هادی(ع) و بررسی نظام مدیریت مالی (هدایا ،خمس)

76

شایسته تقدیر

◄مقاله ترجمه
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

مرتضی رجایی

دالیل به سود و زیان جاودانگی

79.5

شایسته تقدیر

◄کتاب سطح1و2
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

محمدامین آسیاییفرد

ادبیات آیه وضوء و مبانی امامیه در آن

91.75

برگزیده

26
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(ره)

◄کتاب سطح3
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

-

-

-

-

◄کتاب سطح4
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

عالءالدین ملکاف

معرفتشناسی باور دینی از دیدگاه مرتضی مطهری و آلوین پالنتینگا

83.75

برگزیده

2

مرتضی مروی

فرمول رهایی

79.5

شایسته تقدیر

3

محمدهادی توکلی

بررسی و نقد نظریه اتحاد عاقل و معقول از مالصدرا تا به امروز

78.75

شایسته تقدیر

◄کتاب ترجمه
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

توفیق اسداف

حکمتنامه جوان

87.5

برگزیده

◄کتاب تصحیح
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اثر

امتیاز
نهایی

نوع انتخاب

1

محمدباقر ملکیان

جامع الرواه

81.5

برگزیده

چکیده
برخی از آثار
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(ره)

محمدامینآسیاییفرد

ادبیات آیه وضوء و مبانی
امامیه در آن

آیه ششم سوره مبارکه مائده ،نحوه وضو گرفتن را برای همه مسلمین
بیان نموده و حضرت رسولاهلل(ص) نیز آن را سالیانی متمادی در بین
مردم اجرا کرده است ،لکن متأسفانه از قرن اول اسالمی تا به امروز،
مسلمانان با یکدیگر در نحوه وضو گرفتن اختالف دارند.
هر کدام از فرقههای اسالمی ،نحوه وضو گرفتن خود را به قرآن کریم
نسبت میدهد .از جمله امامیه که مبانی خود را از ائمه اطهار(ع) اخذ
کرده است.
بدیهی است که از میان فرضیههایی که توسط فرق اسالمی مطرح شده،
هر کدام با آیه وضوء مطابقت بیشتری داشته باشد از قوت بیشتری
برخوردار است .البته این را هم نباید فراموش کرد که تنها راه دسترسی
به معارف و معانی قرآنی ،استفاده از ابزار ادبیات است.
این رساله سعی دارد با استفاده از علم نحو (نحو اعم) میزان مطابقت
مبانی امامیه را با قرآن کریم بررسی نماید.
شدیدترین اختالفات بین فریقین در آیه وضوء ،حول سه محور دائر
است:
اول :محور «الی المرافق» ،دوم :محور «برؤوسکم» و سوم :محور «و
ارجلکم»
آنچه در محور اول مورد اختالف واقع شده ،بحث افاده جهت توسط
«الی» می باشد .در محور دوم ،معنای باء «برؤوسکم» محل نظر قرار
گرفته و در محور سوم ،درباره عطف «ارجل» بر ما قبل اختالفاتی مطرح
شده است.
نحوه بحث در این رساله به این گونه است که ابتدا مبانی امامیه را از کام
نورانی ائمه اطهار(ع) برداشت میکنیم ،سپس با ابزار ادبیات ،به آیه وضوء
مینگریم و در پایان ،میزان مطابقت مبانی امامیه با ادبیات آیه وضوء در
هر یک از این سه محور را بررسی مینماییم.

رحیمهقربانی

راهکارهای گذر از بحران
معنویت در جهان اسالم
تحقیق حاضر با عنوان راهکارهای گذر از بحران معنويت در جهان اسالم
در برههاي كه بشر تمامي ميدانها و ساحتهاي انساني را پيموده و
آرامش خود را از دست داده است ،از آن جهت اهميت دارد كه پيامدهاي
مثبتي همچون شكوفايي استعدادهاي فردي و اجتماعي به دنبال پي
بردن به دين و معنويت و پذيرش واليت الهي و فرمانبرداري در پرتو
تهذيب نفس را به دنبال دارد كه نتيجه آن تقويت هويت ديني است.
با غفلت از چنين مسألهاي جهان اسالم نيز مانند دنياي غرب در طوفان
تجربهگرايي ،فقدان آرامش و انحرافات اخالقي نابود ميشود كه اين
سنت الهي نابودي ملت ها در اثر فساد قطعي است؛ چرا كه در چنين
شرايطي آدمي نميتواند به هدف خلقت دست پيدا كند.
در نتيجه ،بررسي راهكارهاي گذر از بحران معنويت در جهان اسالم به
منظور ايجاد ،تقويت و گسترش هويت ديني و بيدار شدن جهان اسالم
در برابر عوامل شيطاني ،براي بيمه كردن فرهنگ اسالمي امري ضروري
است و تحقيق حاضر در اين راستا به دنبال اهداف ذيل گام برداشته
است:
تبيين جامعيت دين در ابعاد فردي و اجتماعي ،تشريح عوامل و
راهكارهاي نفساني اخالقي و تربيتي (هويتي) دخيل در بحران معنويت،
بررسي عوامل و راهكارهاي فرهنگي و آموزشي مؤثر در اين بحران.
در راستاي اين پژوهش مهمترين نتايج به دست آمده عبارتند از :پذيرش
واليت الهي و فرمانبرداري ،مؤثرترين عامل در رفع عوامل اخالقي بحران
معنويت و دينگريزي است .شناخت و آگاهي ،تبيين و حفظ ارزشهاي
اسالمي ،زدودن خرافات و ناخالصي از چهره دين با احياي امر به معروف
و نهي از منكر مهمترين دستاوردهاي تقويت هويت ديني است.
با تقويت رابطه معنويت و عقالنيت ،ارائه معنويت صحيح اسالمي و
تقويت مراكز تحقيقاتي و احياي نقش معنابخش دين حقيقي ميتوان به
مقابله با عوامل فرهنگي دخيل در بحران معنويت پرداخت.
شناخت عوامل مؤثر دينگريزي در حوزه تعليم و تربيت و رفع اين عوامل
تأثيري بسزا در گرايش جوانان به اسالم ناب محمدي(ص) دارد.
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محمدامیرحقشناس

راهکارهایکاربردینظارت
بر امر به معروف و نهی از
منکر در سیره و عصر نبوی

نظارت ،نگاهي دقيق و برنامهريزي شده به صورت آگاهانه و عامدانه است
و نگاه تصادفي بر فعاليتهاي يك مجموعه را نميتوان نظارت ناميد.
وظيفه ناظر ،مقايسه «بايدها» با «هستها»« ،مطلوبها» با «موجودها»
و «پيشبينيها» با «عملكردها»ست .كار با برنامه ،نيازمند نظارت است؛
زيرا خطا در انسان و ابزار ،امري پذيرفتني است.
در سيره و گفتار پيامبر اسالم(ص) ،نظارت الهي ،نظارت وجداني ،نظارت
نهادي و نظارت همگاني براي پويايي جامعه ضروري است .يكي از ويژگي
هاي اسالم ،نظارت دروني و خودكنترلي است كه مؤثرترين گونه نظارتي
است .نظارت همگاني يا امر به معروف و نهي از منكر ،راهكار زيبايي است
كه همه مردم بدون آنكه به حريم خصوصي يكديگر وارد شوند ،نسبت
به رفتار بيروني همديگر حساس هستند.
امر به معروف ،كنشي براي گسترش «نیکیها» و نهي از منكر ،واكنشي
در برابر «زشتيها» است .نهي از منكر نشانه دينداري و خردمندي
است .خوشي دائمي ،در پرتو امر به معروف و نهي از منكر است و ترك
آن ،از بين رفتن نعمتها و چيرگي بدان بر خوبان را در پي دارد .ترس،
دنيادوستي و مستي ناداني ،از موانع گسترش امر به معروف و نهي از
منكر است .شيوه صحيح ،تبيين قلمروها ،منكرستيزي و گزينش ناظران
دقيق ،از قواعد كلي نظارت همگاني است.
كوشش و هدف پيامبر اسالم(ص) تنها ساختن جامعهاي عاري از
«زشتيها» نبود ،بلكه افق ديد آن حضرت جامعهاي سرشار از خوبيها
بود .بسترسازي مناسب ،تشويق و تنبيه ،نكوداشت ارزشها ،آسانگيري،
دلسوزي ،كنارهگيري ،بياعتنايي و تشويق معترض از جمله شيوههاي
رفتاري رسول خدا در گسترش «نیکیها» و باز داشتن از «بدیها» نبود.
فرصتشناسي تذكر ،پند رسا ،تذكر هنرمندانه ،تبيين علت ،گفتار نرم و
تذكر اشارهاي ،نمونههايي از شيوههاي گفتاري رسول خدا(ص) در امر به
معروف و نهي از منكر بود .آسانگيري در برابر اشتباههاي مردم عادي و
سختگيري در برابر خطاي نزديكان و كارگزاران نيز از ديگر شيوههاي
رفتاري پيامبر اسالم(ص) در امر و نهي بود.

توفیق اسداف

ترجمهکتاب«حکمتنامه
جوان»
کتاب «حکمتنامه جوان» نوشته آيتاهلل ریشهری با همكاری احمد
غالمعلی ،با بهرهگیری از رهنمودهای قرآن و اهلبیت(ع) همراه با ارائه
الگوهای عینی تدوین شده ،نمونه و ارزشهای دينی و اخالقی را برای
جوانان مسلمان ارائه میكند .اين مجموعه بر اساس شناخت استعدادهای
جوانان در پنج بخش تهیه و تنظیم گشته است.
بخش اول« ،نقش دوره جوانی در شكوفايی» نام دارد كه در سه محور با
عنوانهای زندگی ،خودسازی و سازندگی طرح شده است.
بخش دوم اين كتاب« ،عوامل شكوفايی جوان» نام دارد و به مباحثی
چون شناخت ،خودباوری ،ارتباط با خداوند ،دوست شايسته و خوشیهای
حالل میپردازد.
بخش سوم ،به «موانع شكوفايی جوانان» ،مانند بيكاری ،اعتياد ،همنشين
بد و مانند اينها میپردازد.
بخش چهارم به «حقوق جوان» بر والدين و حقوق اجتماعی او اشاره
دارد.
آخرين بخش حكمتنامه جوان به «الگوهای جوانان» پرداخته است و
در اين ميان الگوهايی از قرآن و اهلبيت(ع) ،و یاران سیدالشهداء(ع) نيز
معرفی گشته است.
به لطف خدای منان ،کتاب مذکور به زبان آذری ترجمه و چاپ شده
است.
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محمدشریفعظیمی

عقالنیت تجدد از منظر
فلسفهاسالمی

عقالنيت ،راهبرد اساسي توسعه در ساختار مدرنيته است .ا ّما به لحاظ
ناهنجاريها و عواقب ناگوار عقالنيت مدرن در عرصههاي متفاوت ،مقام ،اعتبار
و کارآيي آن مورد ترديد واقع شده است .کوشش اين تحقيق ،در جهت تبيين
چالشهاي عقالنيت مدرن و م ّعرفي امتيازات و تمايزات عقالنيت اسالمي
سازمان يافته است.
«رنسانس» ،آغاز شده است؛ ليکن بيشتر بر جريان
عقلگرايي مدرن ،هرچند از ُ
عقلگرايي پس از عصر روشنگري (قرن هفدهم ميالدي) اطالق ميشود که
با ابتناء بر دو مؤلفه طبيعيگرايي و سنتستيزي ،مدعي است که با سنن،
کهنگي ،خرافه و جمود ،سر ستيز دارد و خصوصيت بارز آن علمزدگي است.
عقالنيت در فلسفة اسالمي ،ريشه در منابع ديني و اهتمام دين اسالم به خرد،
تف ّکر و شعور انساني دارد که با اتکاء به منبع وحي ،علم حضوري و شهودي ،در
جوار وحي ،به فهم ،استنباط ،تنظيم ،تعليم ،اثبات ،دفاع ،نقد ،شهود ،تشخيص
و ارزشگذاري ميپردازد.
عقالنيت اسالمي با دارا بودن سه سطح معرفتي ،ابزاري واخالقي ،در اصول،
مبنا ،روش و اهداف ،از عقالنيت مدرنيته متمايز ميگردد« .تع ُّقل» در اسالم،
نقطة متکامل مراتب ادراک است و به ناتوانيها ،خطاپذيري و اثرپذيري عقل
توجه شده است .منابع و ابزار ادراک ،به حس و نص ،منحصر
فرودستي انسانيّ ،
نبوده و تع ُّبد ،شهود ،حس و عقل را با هم شامل ميشود .ضمن تمايز در معيار،
در عوامل عقالنيت نيز از هم متفاوتند .عوامل معرفتي و عملي درکنار هم در
عقالني کردن امور دخيلند.
ليکن عقالنيت مدرن ،با جزئي ،دنيوي و همگاني کردن تع ُّقل ،عقالنيت را صرفا
در سطح ابزاري آن ،منحصر نموده است که با محاسبهگري ،قابليت پيشبيني،
بازدهيهاي آماري شناخته شده و با مهار انسان ،ماشين را جايگزين او نموده
است .اين عقالنيت بر معيارهاي فرودستي نظير در دسترس بودن ،محاسبه و
تجربهپذيري ،بهرهوري مادي و استداللپذيري مبتني است.
معرف يک عصر جديد تاريخي  -فرهنگي است ،پرداخته اين
«مدرنيته» که ّ
عقالنيت ابزاري و علمزده پس از رنسانس و به ويژه دورة روشنگري و مابعد
آن است .حاکميت اين عقالنيت و زمينههاي رشد مدرنيته ،ساختار مدرنيته
را پي افکنده و از آن ،به مثابة غول دنياگرا و دينستيزي ساخته که صرفاً بر
غايت کسب ثروتّ ،لذت و قدرت متمرکز و از کمال و سعادت حقيقي انسان
به دور مانده و با غايتگرايي در تضاد افتاده است .ليکن به لحاظ مزاياي دنيوي
مضرات
عقالنيت مدرنيته ،راهکار جمع ميان بهرهمندي از مزايا و مصونيت از ّ
او ،راه پيرايش و پااليش عقالنيت مدرن و آن را در سيطره و محک عقالنيت
اسالمي در آوردن است تا انسان عقالني به منتها و مقصد عقالنيت اصيل؛
يعني سعادت و خوشبختي مادي و معنوي ،آرامش روحي و آسايش جسمي،
به رستگاري حقيقي نايل آيد.

مصطفيپيوندي

تسدیدالدلیلاالستقرائی
علی اساس موضوعی
جدید
الكلي من طريق الفحص في
االستقرائي هو ما يكشف لنا الواقع
الدليل
ّ
ّ
بكمية تلك المعارف و مقدارها .و الدليل
جزئيات ذاك الواقع متأثّرا
ّ
ّ
االستقرائي بعنوانه اساسا ها ّما لفهم الشريعة قد يبدو تفسيره في غاية
مجرد فحص
الغموض و االبهام ،فنحن کيف نستخرج القاعدة ّ
الکلية من ّ
الجزئيات الکثيرة؟ و الكالم في مقامين:
ّ
كيفية انقالب تكابر االحتمال و تضائله في الدليل
في
االول:
المقام
ّ
تكرر انطباقات
اساس
علي
االحتمال
تكابر
هو
فيه
االستقرائي .و الحق
ّ
ّ
الجزئية.
الكلي علي المعلومات
ّ
المعلوم ّ
كيفية انقالب االحتمال الكبير باليقين في الدليل
المقام الثاني :في
ّ
رئيسية:
االستقرائي .يوجد نظريّات
ّ
ّ
ّ
االستقرائي علي
الدليل
ابتناء
من
المناطقة
جل
ذکره
ما
االولي:
النظريّة
ّ
دائميا و ال اکثريّا» ،و يرد عليه:
اساس ّ
أن العقل حاكم ّ
بأن «االتّفاق ال يكون ّ
البديهية.
ة
العقلي
االحکام
من
المذکور
الحکم
کون
عدم
ّ
ّ
أن کشف الدليل
السيد الشهيد في كتبه من ّ
النظريّة الثانية :ما ذکره ّ
االنسانية و هي «عجز
خصوصية فطريّة في النفس
االستقرائي يقوم علي
ّ
ّ
ّ
اهم ما يرد عليه :عدم عجز
الذهن عن ضبط االحتماالت الضئيلة ّ
جدا» .و ّ
لعدة شواهد.
الذهن عن ذلک ّ
االستقرائي تقوم
کاشفية الدليل
أن
النظريّة الثالثة :ما هو المختار من ّ
ّ
ّ
بأن «التشابه و
العلية ،تقول ّ
عقلية مستنتجة من قاعدة ّ
علي اساس كبري ّ
المحدد کيفا و
انيا أو ّلميا» .فاالقتران
ّ
التفاوت يستدعي التشابه و التفاوت ّ
کما ال يمکن أن يکون ناتجا عن علل مختلفة بل عن علل متشابهة ،و ا ّال
ّ
لزم صدور المعلول بال علّة.
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سید احمد البطاط

نظریهالصفاتااللهیهعند
مالصدراوالسیدحیدر
اآلملی
نحوه وجود صفات الهى و چگونگی ارتباط آنها با واجب و با يکديگر،
مالزم و مرتبط است با نوع ديدگاه و بينشی که يک نظام هستیشناسانه
به حقايق و واقعيتهای جهان هستی دارد .به گونهای که اگر در اين
هستیشناسی ماهيت که مثار کثرت است اصيل باشد [ذاتگرايی] آنگاه
صفات الهی چه ذاتی و چه فعلی ،ماهوی ،زائد بر واجب و زائد بر يکديگر
خواهند بود .و اگر در اين هستیشناسی وجود که مدار وحدت است اصيل
باشد [وجودگرايی] آنگاه صفات ذاتی ،وجودی ،عين واجب ،عين يکديگر
و صفات غير ذاتی ،وجودات متعين خواهند بود که از جهت وجودی بودن،
عين واجب و عين يکديگر بوده و از جهت متعين بودن ،زائد بر واجب و
زائد بر يکديگر میباشند .و نظر مالصدرای عارف و سيد حيدر آملی در
مورد صفات الهی با ديد گاه دوم [وجودگرايی] تطابق دارد.
و اما ازحيث معرفتشناختی ،صفات الهی از نگاه معرفت شهودی با ديدگاه
دوم [وجودگرايی] و از نگاه معرفت حصولی با ديدگاه اول [ذاتگرايی]
تطابق دارند و بنابر ديدگاه دوم [وجودگرايی] ،معرفت شهودی معرفتی
حقيقی ،وجودی ،تنزيهی و معرفت حصولی معرفتی اعتباری ،مجازی،
ماهوی ،تقييدی و تعيينی خواهد بود.

زینب حسنپور دکان

تبیین حسنظناز منظر
آیات و روایات و آثار آن

حسنظن به عنوان یک فضیلت اخالقی بسیار مهم از منظر آیات قرآن و
روایات معصومین(ع) بسیار مورد تأیید و تأکید واقع شده است که نه تنها
در خود شخص اثر گذاشته ،بلکه در دیگران نیز تأثیرگذار بوده و آنان را
نیز به سوی اين خلق حسنه رهنمون میکند.
حسنظن به معنای برداشت نیکو از اعمال و گفتار دیگران است که در
این رساله در دو دسته «حسنظن به خداوند» و «حسنظن به خلق»
مورد بررسی قرار گرفته است .ازمحكم كردن پايههای توحيد ،يادآوری
نعمتها و الطاف خداوند،تفكر ،و ایمان نیکو به عنوان منشأ حسنظن
به خداوند؛ و از ايمان و پاكی درون ،اصل اخوت دينی،همنشينی با افراد
صالح ،حمل اعمال مردم بر صحت و ...به عنوان سرچشمه حسنظن به
خلق میتوان یاد کرد.
حسنظن به طور کلی دارای آثار فراوانی است که باعث میشود انسان
مشتاقانهتر به سوی اين فضيلت اخالقي روی آورد .کسی كه به خداوند
حسنظن دارد ،میتواند آثار آن را در عبادات ،آرامش دنيوی و اخروی،
زهد ،قناعت و سخاوت و ...مشاهده کند؛ و البته آثار حسنظن به خلق نیز
در دوری انسان از گناهان ،آرامش جسم و روح او ،جلب محبت ديگران،
پیشرفت امور و ...مشهود است .اما باید توجه داشت كه توضیح و اثبات این
که حسنظن به خداوند با خوف و رجاء به او توأم است ،جايگاه حسنظن
به خود ،متفاوت بودن حسنظن و خوشباوری ،ممدوح بودن سوءظن در
بعضی موارد و ...میتواند انسان را در مسیر اعتدال که مورد توجه اسالم
است نگه دارد.
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گزارشمسؤولیندبیرخانههایاستانیجشنوارهپنجم

حجتاالسالموالمسلمینسید
مسعود موسوی شبستری
مسئول دبیرخانه استان تهران

حجتاالسالم والمسلمین رسول
ملکیان
مسئول دبیرخانه استان اصفهان

حجتاالسالموالمسلمینحسین
عالئی
مسئول دبیرخانه استان خراسان

 571طلبه برادر و  526طلبه خواهر
با ارسال جمعا  1196اثر پژوهشی در
جشنواره امسال تهران مشارکت داشتند
که از این تعداد 9 ،اثر به عنوان اثر برگزیده
استانی و  24اثر به عنوان شایسته تقدیر
در استان شناسایی شدند و انشاءاهلل در
مراسمی که بزودی در سطح استان برگزار
میشود از صاحبان این آثار تجلیل خواهد
شد.
در مجموع ،استقبال طالب استان
تهران از جشنواره عالمه حلی(ره) بسیار
خوب بود و شور و نشاط عجیبی جهت
شرکت در جشنواره در آنها مشاهده
میشد .همچنین ،همت معاونت پژوهش
حوزه علمیه استان تهران در حمایت از
دبیرخانه جشنواره نیز بسیار کارگشا بود
و با برپایی اردوهای علمی برای طالب
پژوهشگر ،برگزاری مراسم افتتاحیه و
جلسات توجیهی مناسب ،پشتیبانی خوبی
از جشنواره در این استان صورت گرفت و
در اینجا الزم است که از حجتاالسالم
والمسلمین سماوات ،بدلیل این حمایتها
تشکر ویژه داشته باشم .همچنین به
همکارانم در دبیرخانه تهران خسته
نباشید گفته و از همه آنها سپاسگذاری
میکنم.
در پایان ذکر این نکته نیز الزم است که
جشنواره تهران هنوز ظرفیت را دارد که
طالب را به ویترین جشنواره بکشاند و
در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام
دهیم.

از نکات مثبت و منفی مهمی که با توجه
به آثار این دوره میتوان به آنها اشاره
کرد ،اهمیت اساتید مشاور و راهنما در
کیفیت پایاننامهها و تحقیقات ،تبلیغ
و ترویج استادپروری ،تخصصگرائی در
رشتههای مختلف علوم اسالمی ،ضعف در
نظریهپردازی و فتح افقهای جدید ،ضعف
در بازپروری تعریف و ارائه مفاهیم اسالمی و
عدم فهرستسازی موضوعی علوم اسالمی با
اولویتبندی پژوهشی میباشند.
در این دوره از جشنواره ،جمعا  2034اثر
(ره)
علمی به دبیرخانه جشنواره عالمه حلی
در استان اصفهان ارسال شد که از این تعداد
 1307اثر اختصاص به خواهران طلبه و
 727اثر به برادران طلبه تعلق داشت و بعد
از انجام مراحل ارزیابی اجمالی و تفصیلی و
داوری ،تعداد  14اثر به عنوان آثار ممتاز و
شایسته تقدیر در این استان شناخته شدند
و در مراسمی که روز پنجشنبه سی آذرماه
 1391همزمان با والدت حضرت موسی بن
جعفر(ع) و هفته پژوهش در مدرسه صدر
بازار اصفهان برگزار شد ،از صاحبان آثار برتر
تجلیل شد.
در همینجا الزم است از تالشهای مخلصانه
آقایان جندقیان و ناجی که مسئولیت
بخشهای علمی و اجرایی دبیرخانه اصفهان
را بر عهده داشتند و سایر کسانی که در
حوزههای علمیه برادران و خواهران برای
برگزاری این دوره از جشنواره در اصفهان با
ما همکاری نمودند تشکر نمایم.

مهمترين رويداد در حوزههاي علميه ،توليدگرايي
آموزشي و پژوهشي است .پرداخت و تشويق
به توليد آثار علمي رهاورد كوچكي از برگزاري
همايشها و جشنوارههاي علميپژوهشي است.
زايش ايدهها و انديشههاي نو ،پيدايش افكار و
انظار كاربردي و مواجهه انتقادي با آثار علمي
در قالب داوري و ، ...جملگي اتفاقي خوشايند در
حوزه پژوهش ميباشد كه به همت خادمين طالب
هرساله در قالب جشنواره عالمه حلي(ره) آغاز ،فرود
و فراز و اختتام دارد.
دبيرخانه آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان هرساله
با برگزاري دو جشنواره علميپژوهشي به استقبال
پارهاي از آثار تولي د شده در اين حوزه ميرود:
 .1همايش فراخوان آثار پژوهشي حوزه عليمه
خراسان ،با پوشش همه طالب خواهر و برادر در
همه سطوح؛
(ره)
 .2جشنواره عالمه حلي  ،خصوص طالب جوان
كه پژوهشگران خراساني همواره در اين عرصه
حضور شايستهاي بههم رساندهاند.
دبيرخانه خراسان همسو و هماهنگ با برنامههاي
دبيرخانه مركزي جشنواره ،امر فراخوان آثار را آغاز
نمود و در مجموع تعداد  178اثر پژوهشي جهت
شركت در پنجمين جشنواره عالمه حلي(ره) ،به
دبيرخانه استاني ارسال گرديد که از اين ميان،
 37اثر براي رقابت كشوري بعنوان آثار منتخب به
دبيرخانه مركزي ارسال شد كه نهایتا  6اثر حائز
عنوان شايسته تقدير گرديدند.
در پايا ن ـ اگرچه بر مدار پژوهش پاياني نيست ـ
از عموم مسئولين و نقشآفرينان جشنواره عالمه
حلي(ره) در سطح استان و نيز در عرصه كشوري،
بينهايت تقدير و بيكرانه سعادت و سالمتي آرزومندم.

