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   سرآغاز   
ســـــپاس بی کران خویش را بر آســـــتان حضرت حق 
می نهیـــــم و در ایام جشـــــن والدت فرزنـــــدی از تبار 
رسول اعظمش که شکافنده علم بود و دارنده حلم، 
موهبت برگزاری دهمین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( 

در حضور اندیشه وران فرهیخته را پاس می داریم.

  مروری بر ده سال جشنواره عالمه حلی)ره(  
 از اولین آیین پایانی جشنواره عالمه حلی)ره( در 
که شاهد برگزاری  ســـــال 1387 تا 16 اســـــفند 1397 
دهمین اختتامیه آن هســـــتیم، ده سال می گذرد. 
آثار ارائه شده به جشنواره از 2249 اثر در اولین دوره 

به 21996 اثر در دوره جاری رسیده است.

 این نشانه امیدبخش، از شـــــجرۀ طیبه ای خبر 
که شـــــاخه ها و برگ های آن بـــــه دورترین  می دهد 
کشور رسیده و در  نقاط مدارس علمیه در سراســـــر 
مســـــیر رشـــــد و نقش آفرین در تمدن ســـــازی نوین 

اسالمی به پیش می رود.
کمیت آثار 10 دوره جشـــــنواره عالمه حلی)ره( از   
گسترش ورود  گســـــتره پژوهش میان طالب جوان و 

طالب در تولید آثار علمی حکایت می کند.
 از مجموع 105780 اثر رســـــیده بـــــه دبیرخانه در 
گذشته، ســـــهم برادران 61517 اثر، معادل 58  ادوار 
درصد و سهم خواهران 44263 اثر معادل 42 درصد 

بوده است.
 از مجموع این آثـــــار، 36 درصد به مرحله اصلی 

جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در مسیر رشد و 
ین در تمدن ســـــازی نوین اسالمی نقش آفر

حجت االسالم والمسلمین محمدصالح مازنی
دبیر دهمین جشنواره عالمه حلی)ره(
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رقابـــــت راه یافتند و 64 درصد باقیمانده )به دالیلی 
نظیر ضعف در ســـــاختار ظاهری، عدم سازماندهی 
و ترتبیـــــب منطقی مباحث، فقـــــدان منابع معتبر، 
عدم نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا و ضعف 
در تبییـــــن و تحلیـــــل مطالب( در ارزیابـــــی اجمالی 
متوقف شـــــده و از ادامه رقابـــــت بازماندند. از میان 
آثار راه یافته به ارزیابی تفصیلی، 12 درصد به ارزیابی 
دوم رســـــیدند تا وزان آنها بیشتر سنجیده شود و در 
گرفته،  نهایت، از 42650 ارزیابـــــی تفصیلی صورت 
با توجه به نظرات مکتـــــوب ارزیابان محترم و تأیید 
اعضای محترم شـــــورای علمی جشـــــنواره، 741 اثر، 

معادل 0/7 درصد، حائز رتبه شناخته شدند.
 برادران با تخصیـــــص 18 و خواهران 40 درصدی 
گروه »اخالق و تربیت«، از اهتمام بیشترشان  برای 
در تألیـــــف و ترجمه اثر در این حـــــوزه خبر دادند. در 
گروه »علوم حدیـــــث و درایه« در آثار  همین راســـــتا، 
گروه »اصول فقه« در  برادران با ســـــهم 2 درصدی و 
کمترین اقبال  آثار خواهران با ســـــهم 0.4 درصدی، 

را داشته است.
گروه های   بررســـــی میزان رشـــــد آثار در هر یک از 
گروه »اصول فقه«  علمی، از روند ثابت میزان اثر در 
نویســـــندگان خواهر ظرف 10 دوره حکایت می کند؛ 
که نویســـــندگان برادر توجهشان به تولید  در حالی 
گروه  گروه رشـــــد قابل توجهـــــی دارد. در  اثـــــر در این 
»فقه و حقوق اسالمی« برادران و خواهران مسیر را 
کردند؛ به نحوی که آثار برادران مسیر  عکس هم طی 
کاهشی داشته است.  افزایشی و آثار خواهران مسیر 
کاهش درصد  گروه های دیگر هم به  رصد آمار خطی 
آثار خواهران اشـــــاره دارد و آثار بـــــرادران را خصوصا 
گروه »علوم انســـــانی مرتبط با حوزه دین« دارای  در 

رشدی چشمگیر می داند.
 علی رغـــــم اینکه 79 درصد تالش نویســـــندگان 
کتـــــاب، 16 درصد  در قالـــــب مقالـــــه، 2.5 درصـــــد 
تحقیق پایانی و 2.5 درصد پایان نامه بوده است، 
با لحاظ نســـــبت برگزیدگی به تعداد آثار رسیده در 
کمترین  هر قالب، مقاله ها با میـــــزان 0.26 درصد 

و پایان نامه هـــــا با 4.53 درصد بیشـــــترین ســـــهم 
کردند. کسب  برگزیدگی را 

 بررســـــی خطی حرکت بر مبنای قالـــــب اثر، روند 
منطقی و روبه رشد تولید اثر در قالب مقاله را نشان 
کتاب، از دوره ســـــوم شاهد افت  می دهد. در قالب 
که  شدید عددی به نسبت آثار همان سال هستیم 
از آن پس تا دوره دهم این نسبت، رشد قابل توجهی 
نداشـــــته اســـــت. روند ارســـــال تحقیق های پایانی 
توســـــط خواهران، منطقی و روبه رشد بوده است. 
بیشترین نوسان تولید اثر در تألیف پایان نامه دیده 
گروه برادران و خواهران طلبه از  می شود؛ آثار هر دو 

این حیث مشترک است.
 تشـــــکیل دبیرخانه های اســـــتانی موجب رشـــــد 
گیرتر توسط طالب  فزاینده تولید اثر در ســـــطحی فرا
کشور شده است؛ به عنوان نمونه  مناطق مختلف 
با شـــــکل گیری 3 دبیرخانه استانی در سومین دوره 
جشنواره، شـــــاهد افزایش قابل توجه آثار ثبت شده 
توســـــط طالب این اســـــتان ها در ســـــامانه ثبت نام 
جشـــــنواره برای دور بعـــــد بودیم و با پایـــــان یافتن 
اعطای مجوز برگزاری جشـــــنواره استانی به تمامی 
اســـــتان ها، با رسیدن به عدد 21996 اثر در دهمین 
دوره، رشـــــد بیش از 5 برابری نســـــبت به آغاز صدور 
مجوز را شاهد هستیم. این ارقام دلیلی بر موفقیت 

سیاست توسعه ای جشنواره است.
 براســـــاس تجربه به دســـــت آمده، در ادامه روند 
گیر جشـــــنواره و با توجه به سیاست ها  توســـــعه فرا
و مأموریت هـــــای مرکز مدیریـــــت حوزه های علمیه 
در خصوص مدرســـــه محوری، تقویـــــت واحدهای 
کثری وظایف و امورات به  گذاری حدا آموزشـــــی، وا
آنان و تصمیم شـــــورای سیاست گذاری جشنواره بر 
شبکه ای شـــــدن ارزیابی ها، دســـــتورالعمل مرحله 
مدرسه ای جشـــــنواره تدوین و هم زمان با فراخوان 
یازدهمین دوره جشنواره به معاونت های پژوهش 

استانی حوزه برادران جهت اجرا ابالغ شده است.
گسترش روحیه تحقیق   تقویت نشـــــاط علمی و 
و پژوهـــــش در بین طالب جوان خواهـــــر و برادر زیر 

   5اسفــــنـد  1397ویـــژه نـامـه دهمـین جشـــنواره عــالمه حـلی



31 ســـــال و افزایش ســـــطح مشـــــارکت و رقابت آنان 
که بدون مشـــــارکت و همـــــکاری همگان  گامی بود 
کشـــــور  در ســـــازمان پژوهـــــش حوزه هـــــای علمیه 
ناممکن و با دشواری های بســـــیاری همراه بود. با 
برنامه ریزی و ایجاد بسترهای الزم در مدیریت های 
بـــــرادران و خواهران،  اســـــتانی حوزه های علمیـــــه 
کنون دبیرخانه اســـــتانی این جشنواره در همه  هم ا
کشور دایر شده اســـــت. البته به دلیل  استان های 
محدودیت های ســـــال جـــــاری ـ به ویـــــژه در بخش 
بودجـــــه و اعتبـــــار ـ علی رغم انجـــــام تمامی مراحل 
مربوط به دریافت و ارزیابی آثار، تعدادی از استان ها 

هنوز امکان برگزاری آیین پایانی خود را نیافته اند.
 بخشی از اســـــتعدادهای برتر پژوهشی از رهگذر 
جشنواره شناســـــایی شده اســـــت. حمایت از این 
گرفتـــــن منتخبیـــــن در چرخه  اســـــتعدادها و قـــــرار 
برنامه ریزی های پســـــینی ـ نظیر معرفی به مرکز امور 
نخبگان و استعدادهای برتر ـ از جمله فعالیت های 

دبیرخانه جشنواره است.
گرایش های   تشویق طالب جوان به تألیف اثر در 
تخصصی علوم حوزوی و علوم انســـــانی اســـــالمی و 
همچنین، هدایت آنان به ســـــمت نیازهای حوزه و 
نظام از جمله توفیق های نســـــبی جشنواره است؛ 
گرچـــــه حجم نیازها و انتظارات جامعه اســـــالمی و  ا
نظام، نگاه راهبردی و اراده معطوف به حل مسائل 

حال و آینده را ضروری می نماید.
 دســـــتیابی به ســـــطح قابل قبولی از اعتبار علمی، 
که جشـــــنواره عالمه حلی)ره( طی  دستاوردی است 
این دوره ها کسب کرده است. ضعف ها و کاستی های 
موجود، با تجربه عملی مســـــئوالن اجرایی، نظرات 
ارزیابان  سیاســـــت گذاری،  شـــــورای  محترم  اعضای 
گردید؛  و برگزیدگان، شناســـــایی و تا حـــــدودی رفع 
کثری جشـــــنواره و  کیفی و حدا اما ضـــــرورت ارتقای 
کارشناسی مستقلی  تقویت اثربخشی آن، مطالعه و 
ح  در این زمینه را ضرورت می بخشـــــد. از این رو، طر
راهکارهـــــای عملیاتی ســـــازی تحـــــول و توســـــعه در 
کار دبیرخانه قرار  جشنواره عالمه حلی)ره( در دستور 

گرفت و مراحل آن به همت جمعی از پژوهشـــــگران و 
فرهیخته گان در حال اجرا است.

گزارش دهمین جشنواره     
گرفتن 18044 طلبه جوان   حاصل قلم به دست 
کشـــــور در ســـــال 1396، تألیف، تصحیح و  سراســـــر 
کتـــــاب، مقاله،  ترجمـــــه 21996 اثـــــر در  قالب های 

تحقیق پایانی و پایان نامه شده است.
 این آثار ابتـــــدا در دبیرخانه های اســـــتانی مورد 
گرفتند و ضمن تقدیر  ارزیابی اجمالی و تفصیلی قرار 
از آثار برتر در هر یک از دبیرخانه های استانی، 387 

کشوری ارسال شد. اثر برگزیده آنها به دبیرخانه 
کشـــــوری جشـــــنواره،   آثار رســـــیده به دبیرخانه 
گرفتند. تفـــــاوت ارزیابی  مجددًا مـــــورد ارزیابی قرار 
تفصیلی آثار ایـــــن دوره با دوره های قبل در این بود 
کـــــه با هدف تقویت و اعتباربخشـــــی هرچه بیشـــــتر 
دبیرخانه هـــــای اســـــتانی، میانگین نمـــــره ارزیابان 
کشوری لحاظ  استانی به عنوان یک ارزیابی مقبول 
گردید و پس از یک بـــــار ارزیابی تفصیلی، تنها آثاری 
کشـــــوری به ارزیابی دوم ارسال شدند  در دبیرخانه 
کشوری،  که میان ارزیابی استان و ارزیابی دبیرخانه 

اختالف بیش از 15 امتیاز بود.
 در ارزیابـــــی تفصیلی آثار ایـــــن دوره، از همکاری 
بیش از 500 نفر صاحب نظر و اندیشـــــه مند حوزوی 
و دانشـــــگاهی در تمامی دبیرخانه های اســـــتانی و 
گرفتیم. محصول تـــــالش و دقت نظر  کشـــــوری بهره 
علمی ایشـــــان در ارزیابـــــی آثار، بـــــه ضمیمه تأیید 
کشوری  شورای علمی جشنواره، معرفی 34 اثر برتر 

بوده است.
 بـــــرادران 13462 مقاله و خواهـــــران 5701 مقاله 
کتاب  کتاب توسط برادران و 24  کردند. 327  تألیف 
توســـــط خواهران تألیف یا ترجمه شـــــد. خواهران 
1699 تحقیق پایانی و بـــــرادران 305 تحقیق پایانی. 
در تدوین پایان نامه ســـــهم خواهران 242 و ســـــهم 

برادران 236 پایان نامه بوده است.
گروه های علمی به ترتیب  کندگی آثار در   درصد پرا
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بیشترین سهم از این قرار است:
 گروه اخالق و تربیت: 26.2 درصد؛

 گروه علوم انسانی: 24.3 درصد؛
کالم: 11.8 درصد؛  گروه 

 گروه فقه و حقوق اسالمی: 11.5 درصد؛
 گروه اصول فقه: 7.2 درصد؛

گروه تفسیر و علوم قرآنی: 5.8 درصد؛  
 گروه ادبیات: 5.6 درصد؛

 گروه تاریخ اسالم: 5.2 درصد؛
 گروه فلسفه و منطق: 1.5 درصد؛

گروه علوم حدیث و درایه: 0.9 درصد.  
کشـــــور افغانســـــتان بـــــا 21 اثر،   طـــــالب جـــــوان 
کستان و عراق هرکدام 4 ، ترکیه و  هندوستان 5 ، پا

کردند. کانادا هم هرکدام 1 اثر در این رقابت شرکت 
کشـــــوری از میان 387   ســـــهم برگزیدگان رقابت 
اثر برگزیده جشنواره های استانی بر اساس قالب اثر 

عبارت است از:
کتاب. - 14 پایان نامه؛ 9 تحقیق پایانی؛ 9 مقاله و 2 

گروه های »اخـــــالق و تربیت« و »کالم« هرکدام با   
گروه های »تاریخ اسالم«  8 اثر برگزیده بیشـــــترین، و 
و »علـــــوم حدیث و درایـــــه« هرکدام بـــــا 1 اثر برگزیده 
کمترین سهم برگزیدگان را به خود اختصاص دادند.
کشـــــوری از   توزیع فراوانی برگزیدگان جشـــــنواره 

میان استان ها بدین قرار است:
 استان قم: 15 اثر برگزیده؛

 استان آذربایجان شرقی: 4 اثر برگزیده؛
 استان اصفهان: 3 اثر برگزیده؛

 استان تهران: 2 اثر برگزیده؛
 استان های آذربایجان غربی، البرز، ایالم، بوشهر، 
کرمانشاه، لرستان،  سیستان و بلوچستان، قزوین، 

هرمزگان و همدان: هرکدام 1 اثر برگزیده.

  اصول و مفروضات جشنواره 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( مانند هـــــر اقدام دیگری 
در عرصه مدیریـــــت پژوهش، مبتنی بر مجموعه ای 
که بدون توجه به آنها  از مفروضات و اصول اســـــت 

دستاورد مطلوبی نخواهد داشت:
1. نظام دار بودن جشنواره: این جشنواره، فرایندی 
برنامه ریزی شده و حاوی مراحل مختلف اجرایی، 
علمی و آیین پایانی اســـــت. اجرای موفق جشنواره 
منوط به رعایت همه مراحل این فرایند است و بروز 
گاه  اشتباه در هریک از این مراحل، تأثیرات منفی و 

جبران ناپذیری در سایر مراحل آن خواهد داشت.
2. متکی بودن بر مشـــــارکت: موفقیـــــت در تکمیل 
چرخه برگزاری جشـــــنواره منوط به جلب همکاری 
همه ذی نفعان، ذی نفوذهـــــا، ذی صالح ها و همه 
که در طراحی، اســـــتقرار و مدیریِت  کســـــانی اســـــت 
نظـــــام پژوهـــــش نقش داشـــــته و مؤلفه هـــــای این 
نظـــــام، نظیـــــر منابع انســـــانی، فرهنگ¬ســـــازی و 
ترویج پژوهش، آمـــــوزش پژوهش، اخالق و حقوق 
پژوهش و اقتصاد پژوهش را تشکیل می دهند. این 
که برنامه ریزان و دست اندرکاران  بدان معنا اســـــت 
اصلی جشـــــنواره در فرایند اجرا، ارزیابی، شوراهای 
سیاست گذاری و علمی به تنهایی قادر به رساندن 
جشـــــنواره به اهدافش نیســـــتند. رســـــیدن به این 
مهم، همدلی دیگر ارکان نظاِم تعلیم و تربیت را نیز 
در ایفای درســـــت نقش خویش می طلبد. هدایت 
و حمایت هـــــای نهادهـــــای تأثیرگـــــذار و تصمیم گیر 
نظیر شـــــورای عالـــــی حوزه های علمیـــــه، مدیریت 
حوزه های علمیه و همکاری معاونت های دیگر، به 
ویژه معاونت آموزش و معاونت تهذیب با طراحی و 
اجرای نظام آموزش پژوهش محوِر مهذب پرور، تأثیر 

فراوانی در دست یابی به اهداف جشنواره دارد. 
3. مـــــداوم و مســـــتمر بـــــودن: برگزاری جشـــــنواره 
فراینـــــدی یک باره نیســـــت؛ بلکه به دلیل رســـــالت 
همیشـــــگی حوزه های علمیـــــه در تعلیـــــم و تربیت 
جوانان و بسط اندیشـــــه های اسالمی و همچنین، 
لزوم پاسخ درخور به نیازهای نوپدید جامعه امروز، 
این جشنواره نیازمند تدوام، پویایی و نشاط است.
گامـــــی مهـــــم بـــــودن در برنامه ریـــــزی پژوهش:   .4
که نیاز  جشـــــنواره عالمه حلی)ره(، مؤلفه ای است 
به برنامه ریزی پیشینی نظیر اصالح برنامه آموزشی، 
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آموزش مهارت های پژوهشی و فعالیت های الزامی 
پژوهشـــــی دارد؛ در عین حـــــال جهت بخش بوده و 
نحوه و ماهیت مراحل بعـــــدی پژوهش متأثر از آن 
کردن نتایج آثار پژوهشی برگزیده و  کاربردی  است. 
گرفتن در چرخه تصمیم گیری و عملیاتی سازی  قرار 
گام هـــــای جهت دهنـــــده  برنامه ریـــــزان، از جملـــــه 

جشنواره به شمار می رود.
5. مبتنی بودن بر تفکر راهبردی و بلند مدت: اساسًا 
پژوهش با تصمیات دفعی و آنی تناسب ندارد؛ بلکه 
نتایـــــج آن معموال درون داد و برای تصمیمات بلند 
مدت و استراتژیک است. از سویی عصاره عملکرد و 
گذاری های پیشینی است و  تصمیمات و سیاست 
ازسوی دیگر رویکردی راهبردی و آینده محور دارد، 
کوتاه مـــــدت. نتایج آن نیز در افق های  نه ضربتی و 

زمانی بلند مدت اثربخش است.

  سخن آخر  
 علم و دانش دینی راه پر نشیب و فرازی را پیموده 
است. وقوع انقالب اسالمی در دوران معاصر، فرصتی 
بی نظیر و بی مانند اســـــت و به دلیل سرعت تحوالت 
و تغییـــــرات شـــــتابان در حوزه هـــــای مختلف علم، 
فناوری، فرهنـــــگ و زندگی عموم مردم از یک طرف، 
کارآمدی ها از سوی  و تحریم ها، ســـــوءمدیریت ها و نا
دیگر، برخی از دوستان انقالب را با نگرانی و مخالفان 

کرده است. را با قضاوت  های بدبینانه مواجه 
 در میان ســـــایه بازی های جهاِن پیش رو، چراغ 
روشن شده توسط بنیان گذار فقید انقالب اسالمی، 
گام دوم مقام معظم رهبری روشن تر شد.  با بیانیه 
گذشته  مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال 
و بـــــرکات خیره کننده آن در رســـــاندن ایران عزیز به 
جایگاه شایســـــته ملت تبیین، و بر امید واقع بینانه 
به آینده و نقش بی بدیل جوانان در حرکت به سوی 
که روشنی بخِش راه  کید شـــــد. این بیانه  آرمان ها تأ
طوالنی آینده است، به انضمام پیش نویس الگوی 
که در 22 مهر سال جاری  اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
کز  توســـــط رهبر معظـــــم انقالب به دســـــتگاه ها، مرا

علمـــــی، نخبگان و صاحب نظـــــران جهت تکمیل و 
ارتقای این سند باالدستی ابالغ شده است؛ پیِش 
روی همـــــگان، از جملـــــه علمـــــاء، صاحب نظران، 
فرهیختـــــگان، روحانیـــــان و به ویـــــژه طالب جوان 

است. 
 دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در مســـــیر 
حرکت به سوی تمدن سازی نوین اسالمی، بیانیه 
گام دوم و »منشـــــور روحانِت« امـــــام خمینی)ره( را 
کنار  به عنـــــوان بخش ویژه جشـــــنواره یازدهـــــم در 
موضوعـــــات »نقش حـــــوزه در تحوالت سیاســـــی ـ 
اجتماعی صد سال اخیر«، »آسیب های اجتماعی«، 
»ســـــبک زندگی ایرانی ـ اســـــالمی« و »چهل سالگی 
انقالب اســـــالمی« به طالب جوان پیشنهاد نموده 
و انتظار دارد دبیران اســـــتانی و معاونان و مسئوالن 
پژوهش در جشـــــنواره های مدرســـــه ای با مشارکت 
ســـــایر ارکان تعلیـــــم و تربیت در حوزه، نســـــبت به 
بررســـــی و تحقیق و پژوهش ذیـــــل محورهای این 

سند راهبردی برنامه ریزی نمایند.
که در اجرای دهمین   در خاتمـــــه از همه عزیزانی 
کرده اند؛  دوره جشـــــنواره عالمه حلی)ره( همکاری 
اعـــــم از طـــــالب بـــــرادر و خواهـــــر شـــــرکت کننده در 
جشنواره، ارزیابان محترم، اساتید، صاحب نظران، 
کز  فرهیختـــــگان، مدیـــــران و معاونین محتـــــرم مرا
مدیریـــــت حوزه هـــــای علمیه بـــــرادران و خواهران، 
و  سیاســـــتگذاری  شـــــوراهای  محتـــــرم  اعضـــــای 
علمـــــی، خصوصا حضـــــرت آیت اهلل اعرافـــــی، مدیر 
محتـــــرم حوزه های علمیه، حضرات حجج اســـــالم 
والمســـــلمین بهجت پور، مدیر محتـــــرم حوزه های 
علمیه خواهران، میرمعزی، رئیس محترم شـــــورای 
نایب رئیـــــس محترم  سیاســـــت گذاری، حصـــــاری، 
شـــــورای سیاســـــت گذرای و جناب مستطاب آقای 
کارشـــــناس مســـــئول محتـــــرم دبیرخانه  مظاهری 
جشـــــنواره عالمـــــه حلـــــی)ره( و دبیـــــران محتـــــرم 

جشنواره های استانی تشکر و قدردانی می کنم.

و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب
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جشنواره عالمه حلی)ره( در منظومه فعالیت های 
معاونت پژوهش چه جایگاهی دارد؟ 

یکـــــی از مأموریت های معاونـــــت پژوهش، ترویج و 
توســـــعه پژوهش بیـــــن طالب در ســـــطوح مختلف 
که طلبه از ابتدای  تحصیلی است. هدف آن است 
که فرا  ورودش بـــــه حـــــوزه، در ضمن درس هایـــــی 
کاوش برای  می گیرد، روحیه تفکر و پرســـــش گری و 
یافتن پاســـــخ و روحیه و توان خالقیت و نوآوری در 
او بارور شـــــود و همچنین با مهارت ها و روش های 
پژوهش آشـــــنا شـــــده و به تدریج پژوهش را تمرین 
کند و ایـــــن توانایی ها و مهارت ها بـــــه تدریج در او 
که وقتی در سطح 4 دوره  گونه ای  تقویت شـــــود؛ به 
تحصیل او به پایان می رســـــد، همزمان از این ُبعد 
کمال رسیده و تبدیل به یک پژوهشگر توانا  هم به 

شود. برای اینکه این اتفاق بیافتد معاونت پژوهش 
برنامه کامل و جامعی تدوین کرده و در دست اقدام 
دارد. اما برای آنکه طالب جوان با انگیزه و شـــــور و 
کنند، تصمیم  شوق بیشتری به این برنامه ها عمل 
گرفته شد در قالب جشنواره عالمه حلی)ره( طالب 
جوان به ایـــــن فعالیت ها ترغیب شـــــوند و با ایجاد 
رقابت بین آن ها، از برترین هایشان تقدیر مناسبی 
که یک  گیـــــرد. در حقیقت این جشـــــنواره  صورت 
کشـــــوری اســـــت و طالب همه مدارس  جشـــــنواره 
کشـــــور امکان شرکت در آن را  کلیه اســـــتان های  در 
دارند، میدان رقابت طالب جوان در فعالیت های 
کتاب و مقالـــــه و تحقیقات پایانی  پژوهشـــــی اعم از 
و پایان نامه اســـــت و عامل انگیزه بخش و مشـــــوق 

طالب برای فعالیت های پژوهشی است.

در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین سید حسین میرمعزی
معاون پژوهش حوزه های علمیه و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

دسـتـــــــاوردهای ده دوره برگــــــزاری جشـنــواره
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چشم اندازی که برای این جشنواره 
در نظر گرفتیم هر طلبه حداقل یک اثر 
وهشی است که امیدواریم در آینده  پژ
نه چندان دور به آن دست یابیم.

با توجه به برگزاری ده دوره جشـــــنواره عالمه 
را  جشـــــنواره  این  دســـــتاوردهای  حلـــــی)ره(، 
چگونه ارزیابی می کنید و گمان می کنید تا چه 

میزان به اهداف خود دست یافته است؟  

این جشـــــنواره پس از ده ســـــال تبدیل به شـــــجره 
 ِحیٍن 

ّ
ُکَل ُکَلَها 

ُ
که » ُتْؤِتي أ طیبه ای شـــــده اســـــت 

َها« و با مجاهدت دست اندرکاران برگزاری  َرِبّ ِبِإْذِن 
آن در استان ها و در کل کشور بحمد اهلل در راستای 
گرفته شـــــده با سرعت  که برای آن در نظر  اهدافی 
و قوت پیش رفته اســـــت. در جشـــــنواره اول بیش 
کشـــــور به این جشنواره رسید و  کل  از دو هزار اثر از 
کنون در جشنواره دهم حدود بیست ودو هزار اثر  ا
از طالب جوان به این جشنواره رسیده است. این 
کمیت، آثار ارائه  که از جهت  نشان دهنده آن است 
گسترش  شـــــده به این جشـــــنواره در این ده سال 
کیفیت نیز چنین  خوبی داشـــــته اســـــت. از جهت 
اســـــت؛ یعنی هر ســـــال آثار واصله دارای محتوای 
غنی تری نسبت به ســـــال پیش از آن بوده. با این 
وجود هنوز برای رســـــیدن به وضعیت مطلوب راه 
گســـــترده ای  زیـــــادی در پیش اســـــت و باید تالش 
بشود. با توجه به جمعیت طالب در حال تحصیل 
در سطوح مختلف حوزه، این آثار می تواند به پنج 
که برای این جشنواره  برابر ارتقا یابد. چشم اندازی 
گرفتیم هر طلبه حداقل یک اثر پژوهشـــــی  در نظر 
که امیدواریم در آینده نه چندان دور به آن  اســـــت 

دست یابیم.

بـــــه نظر شـــــما طـــــالب جـــــوان برای شـــــرکت 
در فعالیت هـــــای پژوهشـــــی با چـــــه موانع و 
دغدغه هایـــــی روبـــــه رو هســـــتند و معاونت 
پژوهش چه برنامه هایی برای رفع این موانع 

و دغدغه ها دارد؟

در یک وضعیت مطلوب، طالب جوان برای شرکت 
در فعالیت های پژوهشـــــی باید از امور زیر برخوردار 

باشند:
1. برخورداری از انگیزه و نشاط، روحیه پرسش گری 

و جستجوگری و تفکر و خالقیت

2. تسلط به روش ها، مهارت ها و فنون پژوهش
3. استاد راهنمای توانمند

کـــــه در آن منابع و  4. برخـــــورداری از محیطی آرام 
ابزارها و فناوری های الزم فراهم است.

معاونت پژوهش برای دست یابی به این وضعیت 
مطلوب اقداماتی را به این شرح انجام داده است:
الف. معاونت پژوهش به این نتیجه مهم رسیده 
که برای تربیت طالب با انگیزه، پرســـــش گر  اســـــت 
و متفکر باید نظام آموزشـــــی از یـــــک نظام آموزش 
تعلیمـــــی و حافظه محـــــور به یک نظام آموزشـــــی 
پژوهش محور تحـــــول یابد. به همیـــــن دلیل این 
معاونـــــت با همـــــکاری معاونت آمـــــوزش اقدام به 
تدوین طرح پژوهشی نظاِم آموزِش پژوهش محور 
کوتاه مدت و بلند مدت در  و انجام پژوهش هـــــای 
کمک  این باره نموده و بخش هایی از آن را از طریق 
به تدوین متون آموزشـــــی پژوهش محور و برگزاری 
کرده است.  کارگاه های تدریس پژوهش محور اجرا 
کافی  البته این اقدامات برای تحول نظام آموزشی 
کامل این تحـــــول در بلند مدت  نیســـــت و تحقق 

میسر است.
ب. تدوین برنامه جامع آموزش روش ها و مهارت ها 
و فنـــــون پژوهش همـــــراه با فعالیت هـــــای الزامی و 
غیر الزامـــــی پژوهش برای همه ســـــطوح تحصیلی 
و تصویب آن و اجرای بخش هایی از آن در ســـــطح 
کشور و برنامه ریزی جهت ظرفیت سازی و  مدارس 

ایجاد مقدمات اجرای بخش های دیگر.
ج. تدوین و تصویب برنامه جامع ارتقای مهارت ها 
که نقش  و فنون و توانمندی پژوهشـــــی اســـــاتید 
استاد راهنما را برای طالب ایفا می کنند. این برنامه 
برای حدود پنچ هزار اســـــتاد به روش خودخوان یا 
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کارگاه های حضوری و مجازی در  از طریق برگزاری 
کشور در حال اجرا است. سطح 

کتابخانه هـــــا و تأمین منابع و  کمـــــک به تجهیز  د. 
کامپیوتری بـــــرای آنها. البته  ابزارهـــــا و برنامه های 
که به دلیـــــل محدودیت های  کنیم  باید اعتـــــراف 
که در سال های اخیر برای حوزه های علمیه  مالی 
ایجاد شـــــده، ما در این امر موفـــــق نبوده ایم و الزم 
کل و مدیریت های استانی و مدارس  است ســـــتاد 
به فکر جبـــــران این نقیصه از طریـــــق ایجاد منابع 

پایدار غیردولتی باشند.

از منظر پژوهـــــش، بیانیه راهبردی اخیر مقام 
معظم رهبری تحت عنوان گام دوم انقالب را 
چگونه تحلیـــــل می کنید و الزامات این بیانیه 

برای پژوهش در گام دوم انقالب چیست؟

در بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری )ادام 
اهلل ظله الشـــــریف( توصیه به علـــــم و پژوهش در صدر 
توصیه های ایشان به جوانان است. این توصیه با 

جمله زیر شروع می شود: 
کشور  دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک 

است. روی دیگر دانایی، توانایی است. 
ایشـــــان ابتدا پیشـــــرفت های علمی در این چهل 
ســـــال را یادآور می شـــــوند ولـــــی در ادامـــــه اینگونه 

هشدار می دهند: 
ما هنـــــوز از قله های دانش جهان بســـــیار عقبیم؛ 
کنونی  باید به قله ها دســـــت یابیم. باید از مرز های 
کنیم. ما از این  دانش در مهم ترین رشـــــته ها عبور 
کنون حرکت  مرحله هنوز بســـــیار عقبیم؛ ... مـــــا ا
کرده و با شـــــتاب پیش می رویـــــم، ولی این  را آغاز 

شتاب باید سال ها با شـــــدت باال ادامه یابد تا آن 
عقب افتادگـــــی جبران شـــــود. این جانـــــب همواره 
کز پژوهش و  به دانشـــــگاه ها و دانشـــــگاهیان و مرا
گـــــرم و قاطع و جدی در این باره تذکر  پژوهندگان، 
و هشـــــدار و فراخوان داده ام، ولـــــی اینک مطالبه 
که این راه را  عمومی من از شـــــما جوانان آن است 
با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد 
گیرید. ســـــنگ بنای یک انقالب علمی در  در پیش 
گذاشته شـــــده و این انقالب، شـــــهیدانی از  کشور 
قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به پاخیزید 
کـــــه از جهاد علمی  کینه توز را  و دشـــــمن بدخواه و 

کام سازید.  ک است نا شما بشدت بیمنا
ایشان در بخشـــــی از این بیانیه خطاب به جوانان 
می فرمایند: دهه های آینده دهه های شـــــما است 
کارآزموده و پرانگیزه از انقالب  که باید  و شـــــمایید 
کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان  خود حراســـــت 
کـــــه ایجاد تمدن نوین اســـــالمی و آمادگی  بزرگش 
برای طلوع خورشید والیت عظمٰی )ارواحنا فداه( 

کنید.  است، نزدیک 
طـــــالب جـــــوان حوزه هـــــای علمیه نیـــــز مخاطب 
این توصیه هســـــتند و باید با جهـــــاد علمی به قله 
دانش های اســـــالمی به ویژه علوم انسانِی اسالمی 
که نرم افزار ســـــاخت تمدن نوین اســـــالمی اســـــت 

دست یابند.
کل مدیریت و  معاونت پژوهش نیز به عنوان ستاد 
گام دوم انقالب با مدیریت  راهبری پژوهش باید در 
کرده و  جهادی الزامات این جهـــــاد علمی را احصا 
نقشـــــه راه و سیاســـــت ها و برنامه های تحقق این 

الزامات را تدوین و در همین راستا اقدام نماید. 
که مقـــــام معظـــــم رهبـــــری فرمودند  همانگونـــــه 
بی تردید طالب جـــــوان ما نیز روزی را خواهند دید 
کـــــه حوزه های علمیه در قله دانش های اســـــالمی 
و انســـــانی قرار دارد و علوم اسالمی مورد نیاز برای 
تحقق آرمان بـــــزرگ انقالب اســـــالمی یعنی ایجاد 
کامل و جامع تولید  تمدن نوین اسالمی را به نحو 

کرده است.

برای تربیت طالب با انگیزه، پرسش گر 
و متفکر باید نظام آموزشی از یک نظام 

آموزش تعلیمی و حافظه محور به یک 
وهش محور تحول یابد. نظام آموزشی پژ
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جشنواره عالمه حلی)ره( در منظومه فعالیت های 
معاونـــــت پژوهـــــش جامعـــــة الزهـــــراء)س(  چه 

جایگاهی دارد؟

کشف اســـــتعدادهای طالب جوان در امر پژوهش، 
منجـــــر بـــــه نهادینه ســـــازی فرهنـــــگ تحقیـــــق و 
پژوهـــــش در حوزه هـــــا می شـــــود. در حـــــال حاضر 
یکـــــی از برنامه هـــــای مهـــــم در معاونـــــت پژوهش 
ســـــاماندهی  و  برنامه ریـــــزی  جامعةالزهـــــراء)س( 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( اســـــت. ضرورت توجه 
به طالب جوان و اســـــتعدادهای برتر و جهت دهی 
فعالیت های پژوهشـــــی ایشـــــان، معاونت را بر آن 
داشـــــت تا برنامه ریزی دقیقی به صورت فازبندی 

کند. شده در این موضوع طراحی 
کم رنگ طالب  در بدو امر آسیب شناســـــی حضـــــور 
جـــــوان و پژوهشـــــگر جامعةالزهـــــراء)س( در ایـــــن 

گرفت و بر اســـــاس این  جشـــــنواره مورد توجه قرار 
تدوین  مرحلـــــه ای  طرح هـــــای  آسیب شناســـــی، 
گام اول راه های تقویت حضور در دستور  گردید. در 
که بخشـــــی از آن به بعـــــد علمی و  گرفت  کار قـــــرار 
که  ارتقای مهارت های دانشـــــی طالب باز می گردد 
کارگاه های  برای طالب حائز شرط سنی و توانمند 
علمی به همراه استاد راهنما تعیین شد تا در این 
حلقه هـــــای علمی یک موضوع پژوهشـــــی را مورد 
تحقیـــــق و پژوهش قـــــرار دهند و برای جشـــــنواره 

کنند. ارسال 
بخشی از آن هم به بعد اجرایی و فرایندها بازگشت 
که الزم بـــــود طالب از ماهیـــــت، اهداف و  داشـــــت 
گاه شـــــوند و اطالعیه ها و  ضرورت این جشـــــنواره آ
گیرد، زیرا  پوسترهای همایش در معرض دید قرار 
برخـــــی از طـــــالب اطالعی از این موضوع نداشـــــته 

کاســـــتی های  و  ظرفیت هـــــا 
جشنواره برای تبدیل شدن 
مـــــلـــی پـــــژوهـــشی  تــــراز  بـه 

در گفت وگو با سرکار خانم
یحانه حقانی  ر

سیاستگذاری  شـــــورای  عضو 
جشـــــنواره و معاون پژوهش 

جامعةالزهراء)س(
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و یا طرق دسترســـــی را نمی دانســـــتند، لذا نیاز بود 
ســـــتادی در خود معاونت در این زمینه تشـــــکیل 
شـــــده و برنامه ها سازمان دهی شـــــود. عالوه بر آن 
کانال های داخلی برای اطالع شرایط و مراحل  که 
جشـــــنواره تشـــــکیل شـــــد، جلســـــات متعددی با 
معاونت آموزش تشکیل شد و مصوبات متعددی 
از جملـــــه شـــــیوه های انگیزه بخشـــــی بـــــه طالب، 
جهت دهی آثار علمی و بررسی قالب های قابل ارائه 

را در بر داشت.
کارورزی و  از سوی دیگر جلساتی با اساتید تحقیق 
روش تحقیق جهت تقویت حضور و تشویق طالب 

برای شرکت در جشنواره برگزار شد.
در نهایت، معاونت پژوهش در جشـــــنواره استانی 
عالمه حلی ســـــال 97، موفق شـــــد یکصد و ســـــی 
کنـــــد و این تعداد خروجی بـــــا آمار تمامی  اثر ارائه 
مدارس استانی و بنت الهدی برابری می کرد و از 12 
طلبه برگزیده بانو در جشـــــنواره استانی، شش نفر 
که این نشـــــان دهنده  از جامعةالزهراء)س( بودند 
ظرفیت خـــــوب پژوهش گـــــران جـــــوان و خروجی 
گام اول برنامه ریزی برای جشـــــنواره اســـــت؛ اما به 
نظر می رســـــد برای تقویت این موضوع الزم است 

گام های بعدی را جدی تر ادامه دهیم.

بـــــا توجه بـــــه برگـــــزاری ده دوره جشـــــنواره عالمه 
حلی)ره(، دســـــتاوردهای این جشنواره را چگونه 
ارزیابی می کنید و گمـــــان می کنید تا چه میزان به 

اهداف خود دست یافته است؟

جشـــــنواره عالمه حلی)ره( با هدف تقویت نشاط 
گســـــترش روحیه پژوهـــــش در بین طالب  علمی و 
و شناســـــایی نخبگان و اســـــتعدادهای علمی برتر 
گرفته اســـــت، لذا بعد از این ده دوره  طالب شکل 
باید میزان موفقیت را با شـــــاخصه ها ســـــنجید و 
در بررســـــی هر یک از مؤلفه ها رشـــــد یـــــا عدم آن را 
کرد؛ وگرنـــــه نمی توان به نتیجه درســـــتی  تحلیل 
کرد. آن چه به وضوح دیده می شود  دســـــت پیدا 
که جشـــــنواره، در ایجاد رقابت علمی  این اســـــت 
و نشـــــاط بین حوزویان در ارائـــــه آثار، خوب عمل 
کـــــرده و در حال حاضر شـــــرکت در این جشـــــنواره 
بـــــرای طالب یـــــک امتیاز محســـــوب می شـــــود و 
طالب مســـــتعد انگیزه حضور در این رقابت علمی 
که هر  را دارنـــــد. به خصوص آن کـــــه در موضوعاتی 
ســـــال در بخش ویژه مطرح می گردد و متناسب با 
کاربردی جامعه اســـــت موضوعاتی  مباحث روز و 
مانند: »مهدویت ؛ فرصت ها و آسیب ها«، »نقش 
گســـــترش علوم اســـــالمی«،  شـــــیعه در پیدایش و 
انقالبی«، »نقـــــش حوزه در  »بایســـــته های حوزه 
تحـــــوالت سیاســـــی اجتماعی صد ســـــال اخیر«، 
»آســـــیب های اجتماعی«، »ســـــبک زندگی ایرانی 
اسالمی« و »چهل ســـــالگی انقالب اسالمی ایران« 

و...
امـــــا آنچه مهم اســـــت اینکـــــه آیا بعد از جشـــــنواره 
فعالیت هـــــای علمی و ســـــاماندهی طالب چگونه 
صورت می گیرد؟ آیا شناســـــائی نخبگان و حمایت 
از آن هـــــا صورت می گیرد یا خیـــــر؟ آیا پژوهش های 
گنجانده می شـــــود و  طـــــالب در یک نظـــــام فکری 
می توان در هر دوره ای ادعا کرد نیاز علمی موضوعی 
گسترش  برطرف شده است یا حداقل زمینه سازی 

برای آن که جشنواره فقط در سطح 
رقابتی باقی نماند و با هدف آینده نگری 

ود داشته  وهشی ور در موضوعات پژ
وه علمی جهت تعیین  باشد یک کارگر

وهشی توسط مراکز  موضوعات پژ
وی به صورت ستادی تشکیل شود  حوز

وهشی  و برنامه های خود را از نگاه پژ
تصویب و ابالغ کند.

گفـــت و گــو هــا   14



نظام موضوعی را در بر داشته است یا خیر؟
از سوی کالن تر، با توجه به سیاست جلب مشارکت 
اساتید، مدیران، طالب و فضال در این موضوع، آیا 
ایشان به این باور در سطح انگیزشی به طالب و در 
فرایند علمی رســـــیده اند و جشنواره در این حیطه 

چه فعالیتی را انجام داده است؟

به نظر شـــــما جشـــــنواره در راســـــتای دســـــتیابی 
بـــــه اهـــــداف مدنظر و تبدیل شـــــدن به یـــــک تراز 
پژوهشـــــی در ســـــطح ملی چـــــه ظرفیت هـــــا و یا 
کاستی هایی دارد؟ آیا برای رفع کمبودها و حفظ و 

تقویت نقاط قوت، پیشنهادی دارید؟

کـــــه جشـــــنواره عالمه  آن چه مســـــلم اســـــت این 
گام های  حلی)ره( در رسیدن به یک تراژ پژوهشی 
خوبی را برداشته است و اما ظرفیت های بالقوه ای 
خصوصا در حوزه های علمیه خواهران وجود دارد 

که باید بالفعل شود.
که طلبه ای در عرصه  گر به این نکته توجه شـــــود  ا
که  تحصیـــــل، تدریس، تبلیـــــغ و... موفق اســـــت 
گر مهم ترین شاخصه های  پژوهش گر خوبی باشد؛ ا
یک پژوهشـــــگر موفق، حضور فعال و شناخت نیاز 
جامعه و شناســـــایی اولویت های پژوهشی جامعه 
اســـــالمی و لزوم آینده نگری پژوهشـــــی در مباحث 
اســـــت، در نتیجه تحقیق در بین طالب به صورت 
جدی تـــــر انجام خواهد شـــــد. از ســـــوی دیگر باید 
کالن آن  دســـــت اندرکاران امـــــر در سیاســـــتگذاری 

اهتمام به این موضوع داشته باشند.
به نظر می رســـــد برای آن که جشـــــنواره فقط در 
ســـــطح رقابتی باقی نماند و با هدف آینده نگری 
در موضوعات پژوهشـــــی ورود داشـــــته باشـــــد و 
طالب بتوانند برنامه ســـــالیانه خود را نظام مند 
کارگـــــروه علمـــــی و تعیین  انجـــــام دهند، یـــــک 
کز حوزوی به صورت  موضوعات پژوهشـــــی از مرا
ســـــتادی تشـــــکیل شـــــود و برنامه های خود را از 
کند. این برنامه ها  نگاه پژوهشی تصویب و ابالغ 

کالن نیازسنجی پژوهشی،  می تواند در سه نگاه 
گســـــترش فرهنگ پژوهش و تربیـــــت پژوهش گر 

فعال باشد.

به نظر شـــــما طـــــالب پژوهشـــــگر با چـــــه موانع و 
دغدغه هایـــــی روبه رو هســـــتند و معاونت تحت 
مدیریت شـــــما تاکنون چه برنامه هایی در جهت 

رفع این موانع و دغدغه ها داشته و دارد؟

جشنواره عالمه حلی)ره( ویژه طالب جوانی است 
که تالش های خود را در راســـــتای نهادینه شـــــدن 
امر پژوهش معطوف می کنند، اما با مسائلی روبرو 

هستند:
که راهنمایی و جهت دهی  1- نیاز به استاد مجرب 
امور را به عهده داشـــــته باشـــــد؛ زیرا اساتید فاضل 
حوزوی بـــــه دلیل مشـــــغله های فـــــراوان امکان و 
کافی جهت اختصاص به این امر را ندارند. فرصت 

که بعضا طالب مســـــتعد را  2- نیازهای معیشـــــتی 
کم اهمیت تر  از موضوع مورد اهمیت بـــــه موضوع 

رهنمون می کند.
3- نیاز به مهارت های روشی و ارتقائی

4- نیاز به منابع مکتوب و ابزارهای پژوهشـــــی به 
خصوص نرم افزارهای به روز و آشنائی با شیوه های 

پژوهشی جدید
5- عدم نظام جامع پژوهشی و برنامه ریزی دقیق 

علمی هدفمند و...
معاونت پژوهش جامعةالزهراء)س( برای امور یاد 
کرده  شـــــده فعالیت های متعـــــددی را پیش بینی 
اســـــت؛ به طور مثـــــال در موضوعـــــات تخصصی، 
که طالب  کرده است  کالن پروژه های علمی تعریف 
تحت اشراف استاد راهنمای مجرب، پژوهش های 
خـــــود را انجام داده و به نتیجه مطلوب برســـــند و 
طبیعتا از تعیین موضـــــوع و تصویب آن تا خروجی 
علمی، مـــــورد نظارت و حمایت مـــــادی و معنوی 
که این طـــــرح به عنوان طرح تربیت  قرار می گیرند 

پژوهش گر در حال انجام است.
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کارگاه های مورد  بـــــرای ارتقای روشـــــی و مهارتـــــی 
که  کرده  نیاز عمومـــــی و تخصصی را برنامه ریـــــزی 
ایـــــن برنامه در دو ســـــطح طالب و اســـــاتید دیده 
شـــــده اســـــت. از ســـــوی دیگر طالب بایـــــد فرایند 
علمـــــی روشـــــنی در برنامه هـــــای پژوهشـــــی خود 
که برای این موضوع دستورالعمل  داشته باشـــــند 
جامع ســـــاماندهی پشـــــتیبانی های پژوهشـــــی و 
گرفت  کار قرار  رتبه بندی های پژوهشـــــی در دستور 

که نتیجه خوبی را در بر داشت. 
کتابخانه ای و فضـــــای مجـــــازی از دیگر  فضـــــای 
نیازهای یک پژوهشگر است که جامعةالزهراء)س( 
هـــــم از جهت فیزیکـــــی فضایی در چهـــــار طبقه با 
ســـــالن های متعدد عمومی و تخصصی در اختیار 
محققـــــان قرار داده اســـــت و هـــــم از جهت منابع 
مکتوب و دیجیتال، نرم افزارها و ابزارهای پژوهشی 
مانند پژوهیار، هم چنین سایت های متعدد علمی 
را به صورت ســـــایت باز در اختیار پژوهش گران قرار 

داده است.

توصیه شـــــما برای باال بردن ســـــطح کیفی و کمی 
تحقیقـــــات حـــــوزوی چیســـــت و چه ســـــازوکاری 
می تـــــوان بین نیازهای عمومی در حوزه اندیشـــــه 

دینی و دستاوردهای جشنواره برقرار کرد؟

که برخاســـــته از نظـــــام فکری  تفکر نظـــــام حوزه 
شـــــیعه اســـــت بر پایه تألیف و پژوهش است. این 

کنار اخالق پژوهشی و نیازمحور بودن  مســـــأله در 
فعالیت های پژوهشی بسیار حائز اهمیت است. 
گر بـــــا وجود آثار متعـــــدد و پایان نامه های زیادی  ا
که در حوزه نگارش می یابد، مســـــائل اصلی پاسخ 
داده نمی شود، علت را باید جویا شد. این مسأله 
در دو ســـــطح قرار دارد: یک سطح سیاستگذاری 
که باید طـــــالب را به تعمیـــــق در پژوهش  اســـــت 
ســـــوق دهند و یک ســـــطح پژوهش گران و طالب 
کارهای سطحی، تکراری  که باید از انجام  هستند 
و جمع آوری پرهیز داشـــــته باشند. طالب باید در 
کافی داشته و رجوع به مصادر علمی  منابع تتبع 
اصیل نمایند. لذا چند محور جهت ارتقای سطح 

کیفی توصیه می شود: کمی و 
کمیت اخالق پژوهشی 1- حا

2- اهتمـــــام به رویکرد نیازمحـــــوری در موضوعات 
پژوهشی

3- استفاده از منابع اصیل و دست اول
4- بهره مندی از اساتید متخصص در هر موضوع 

5- پرهیز از پژوهش های تکراری
6- توجه به نوآوری و خالقیت در عرصه تحقیق 

کســـــب و ارتقای مهارت های پژوهشی به روز و   -7
کارآمد

گر نظام فکری با محوریت موارد  به نظر می رســـــد ا
کارگروه ها شکل بگیرد، جشنواره  یاد شده در قالب 
می تواند پاســـــخگوی نیازهای عمومـــــی در حوزه 

اندیشه دینی باشد.

جشنواره در بحث ایجاد رقابت علمی و نشاط بین 
ویان در ارائه آثار، خوب عمل کرده است و در  حوز

حال حاضر  شرکت در این جشنواره برای طالب یک 
امتیاز محسوب می شود.
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د و روشـــــمند چه 
ّ

به نظر شـــــما یک پژوهش مول
ویژگی هایی دارد؟

پژوهش باید مسأله محور باشد؛ یعنی برای پژوهش گر 
ســـــؤال پیش آمده باشـــــد و تا ســـــؤالی پیـــــش نیاید 
و ابهامـــــی ایجاد نشـــــود، پژوهش گر دنبـــــال تحقیق 
نمی رود. پژوهش باید مبتنی بر یک ســـــؤال باشـــــد. 
هر پژوهش تالشـــــی است برای پاســـــخ به یک سؤال 

محوری. 
غیر از مسأله محوری، پژوهش باید روش و متدولوژی 
درستی داشته باشـــــد. یعنی برای حل مسأله روش 
گر در بحث عقلی تحقیق  درســـــتی اتخاذ نماید. من ا
کنم.  که به قرآن رجوع  می کنم، روش آن این نیست 
گر در  مســـــأله عقلی، باید با روش عقلی حل شـــــود. ا
که  مسأله قرآنی سؤالی برای من پیش آمد و ندانستم 
نظر قرآن در فالن مورد چیست با عقل و روش عقلی 
به پاســـــخ نخواهم رســـــید. به هر حال؛ هر مسأله ای 

روش حل خود را دارد. 
یـــــک پژوهش موّلد بایـــــد روش حل مســـــأله و روش 
تحقیق و به تعبیر غربی ها متدولوژی درست و دقیقی 
گونه ای و  داشته باشد تا عقیم نماند. علم فیزیک به 
گونه دیگر تحقیق می کند و فقه هم به  علم ریاضی به 

گر مســـــأله من فقهی است باید با روش  روش دیگر. ا
کنم.  فقهی آن را حل 

ویژگی دیگر اینکه تحقیق باید فایده ای داشـــــته و به 
تعبیر روایات، علم نافع باشد. روی مسأله ای تحقیق 
که تعداد موهای فالنی چند عدد است؟ پاسخ  کنیم 
این مســـــأله اهمیتی نـــــدارد. ولی اینکـــــه می خواهم 
گران شده است تا  کشـــــور  گوشـــــت در  که چرا  بدانم 
کنم، این تحقیق  کنم و با عامل آن مبارزه  جلوگیری 

جا دارد.
گونه است: یکی تحقیق نظری  البته تحقیق مفید دو 
که مشکل فکری و مبنایی ما را حل  و بنیادین است 
که مشکل عملی را  کاربردی اســـــت  می کند و دیگری 
حل می کند. مثاًل می خواهم آن طرف رودخانه بروم 
بـــــه همین خاطر پل درســـــت می کنم؛ این مشـــــکل 
عملی من را حل می کند. هر دو این ها مفید هستند. 
کاربردی  فایده داشـــــتن فقط منحصـــــر به تحقیـــــق 
نیســـــت حتما به تحقیق نظری هم نیـــــاز داریم، ولی 
نباید صرفًا در بحث های نظری بمانیم حتما باید به 

کاربردی هم بپردازیم. تحقیقات 
که اخالق مدار باشد.  ویژگی دیگر تحقیق این اســـــت 
گرفتم باید  گر از اســـــتادی یـــــاد  وقتی تحقیق می کنم ا

گفت وگو با حجت االســـــالم و المسلمین در 
  احمـــــد دیـــــــانی

عضو شورای علمی جشنواره عالمه حلی)ره(

مســأله محـوری،  بر  کید  تأ
بـودن نافــع  و  روشمنــدی 
پژوهــش اخـالق  رعایت  و   
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کردن،  گرفته ام. باید در نقد  که از فالنی یـــــاد  کنم  قید 
گونه ای  گر تحلیـــــل می کنم به  کنم. یا ا منصفانـــــه نقد 
کنم. رعایت اخالق پژوهش  که خودم را بزرگ  نباشـــــد 
که در یک  و نقد هم یکی از مؤلفه های پژوهش اســـــت 
تحقیق موّلد باید باشد وگرنه اثرگذاری آن کم می شود.

پس مســـــأله محوری، روشـــــمند بودن، نافع بودن ـ 
کاربردی ـ و  چه بـــــه صورت بنیادی و چه به صـــــورت 
رعایت اخالق پژوهش از بایسته های پژوهش موّلد و 

روشمند است.

برگزاری جشنواره های علمی تا چه حد در ایجاد و 
مانایی فرهنگ پژوهش موثر است؟

برگزاری جشـــــنواره ها قطعًا مؤثر است و در این مسأله 
تردیدی وجـــــود ندارد. برای نمونه جشـــــنواره عالمه 
که امسال دهمین ســـــال برگزاری آن است  حلی)ره( 
نسبت به سال های اولیه تفاوت ها و برجستگی های 
کم  آشـــــکاری دارد. در ســـــال اول، شـــــرکت کنندگان 
بودند و مشـــــارکت بانوان خیلی محدود بود. در سال 
که در سال دهم  کردند اما اآلن  اول 2200 نفر شـــــرکت 
که این رشـــــد  کرده اند  هســـــتیم 22 هزار نفر شـــــرکت 
بســـــیار باالیی را نشـــــان می دهد و نشان گر این است 
که فرهنگ ســـــازی شـــــده و تنوع موضوعات بیشتر و 

متوجه به نیازها شده است.
که  کار ارتقا یافته اســـــت. آثاری  کیفیـــــت  همچنیـــــن 
کســـــب  در دوره های ابتدایی جشـــــنواره رتبه اول را 
می کردنـــــد، امـــــروز رتبه آخـــــر هم نمی شـــــوند، چون 

کرده است.  کار رشد  کیفیت 
کیفیت سطح  کّمیت و هم از لحاظ  پس هم از لحاظ 
آثار باال رفته است. نکته دیگر، افزایش حضور بانوان 
که مراسم  که در دهمین دوره  در جشـــــنواره اســـــت 
آن برگزار خواهد شـــــد، سی وپنج درصد آثار متعلق به 
بانوان است و این امر خوبی است. از جهت دیگر، در 
دوره هـــــای اولیه اغلب آثار از قم، مشـــــهد، اصفهان و 
کردستان،  چند شهر محدود دیگر بودند، اما امروز از 
اردبیـــــل و شـــــهرهای دوردســـــت مثل سیســـــتان و 
بلوچســـــتان هم آثاری به دبیرخانه ارسال می شود و 
که جشنواره در سی استان تنوع  معنای آن این است 

کرده است. پیدا 
پس برگزاری جشـــــنواره ها و خصوصا جشنواره عالمه 
گســـــترش و عمق دهی به پژوهش تأثیر  حلی)ره( در 
زیـــــادی دارد. البته نمی گویم وضعیـــــت فعلی خیلی 
گر ما بهتر عمل می کردیم، نتیجه  خوب است، شاید ا
بهتر می شد؛ اما همین اآلن هم با رشد خوبی مواجه 
کمی خیلی خوب شده  کار از نظر  گســـــتره  هســـــتیم. 

کنیم.  کیفیت آن را بیشتر  است و باید مقداری 
برگزاری جشـــــنواره تأثیـــــر فراوانی بر مانایـــــی و ایجاد 
فرهنگ پژوهش دارد؛ مخصوصًا در خیلی از جاهایی 
که پژوهش نبوده است؛ مثال بیست سال پیش اغلب 
که  طـــــالب قلم زدن بلد نبودند اما اآلن در مســـــائلی 
مبهم اســـــت ورود می کننـــــد و نتیجه تالش و تحقیق 

کتاب عرضه می کنند. را در قالب مقاله، پایان نامه و 

جنابعالی برای ارتقای جشـــــنواره و نیل به اهداف 
آن چه پیشنهادی دارید؟

من در مجموع از روند رو به رشـــــد جشـــــنواره راضی 
هســـــتم، ولی در عین حال فکر می کنـــــم خیلی بهتر 
هم می شود بود. برای بهتر شـــــدن مطالبی را عرض 

می کنم:
ما اول در سی استان جشـــــنواره برگزار می کنیم، بعد 
وارد مرحله متمرکز و نهایی می شویم. دست اندرکاران 
گروه مدیران پژوهش و ارزیاب ها  جشنواره استانی دو 
هستند. آثار از استان های مختلف در ده رشته علمی 
به جشـــــنواره ارائه می شود؛ این ها باید در حوزه های 
متعدد ارزیابی شـــــوند. تعداد آثار زیاد است بنابراین 
جهـــــت راهنمایی طالب و ســـــنجش آثار بـــــه تعداد 
که این افراد باید  زیـــــادی راهنما و ارزیاب نیاز داریـــــم 
که برای  آموزش های زیادی ببینند. پیشنهاد می کنم 
این افراد به صورت متمرکز یا از طریق سیســـــتم های 
دیجیتـــــال، دوره های آموزشـــــی مهـــــارت راهنمایی 
کتـــــاب و مهم تر از آن  و ارزیابـــــی مقالـــــه، پایان نامه و 
کنیم تا آموزش های واحد  مهارت روش تحقیق برگزار 
ببینند و ارزیابی هایمان در همه استان ها یک دست 
کنیم تا به  شود. از ســـــوی دیگر باید سامانه ای ایجاد 
ســـــؤال های طالب شرکت کننده پاســـــخ دهیم. پس 
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نکته اول، آموزش مدیران و ارزیابان است.
همچنین میـــــزان جوائز معنوی و مـــــادی برگزیدگان 
کنیـــــم تا مشـــــوق خوبی برای طالب باشـــــد  را زیـــــاد 
مثـــــال از هزاران پژوهش گر، دویســـــت نفـــــر از افراد برتر 
و دارای اســـــتعدادباالی پژوهشـــــی را به اردو ببریم تا 
استعدادهایشـــــان به فعلیت برسد. اردوی تابستانی 
کارگاه آموزشی  کنیم و با برگزاری  در قم و مشهد برگزار 

سطح علمی و مهارتی آنها را باال ببریم.
برگزاری اردو می تواند بر اســـــاس رشـــــته علمی باشد؛ 
کســـــب  کالم رتبه باالیی  کـــــه در علـــــم  مثـــــال افرادی 
که  کرده انـــــد و یا به صورت منطقـــــه ای؛ یعنی افرادی 
کرده اند را به اردو ببریم  رتبه های باالی استانی کسب 
کســـــب  که هدف از آن هم افزایی،  و این گونـــــه اردوها 
کارگاهی است، سطح علمی  تجربیات و آموزش های 

و مهارتی پژوهش گران را رشد می دهد. 
که اوائل سطح  نکته دیگر در حوزه برادران این است 
پژوهش طـــــالب پایین بود اما با فعالیت جشـــــنواره 
عالمه حلی)ره( در این سال ها و برنامه ریزی معاونت 
پژوهش در پانزده ســـــال اخیر سطح پژوهش طالب 
کنـــــون می توانیـــــم در مقاطع  باالتـــــر آمده اســـــت. ا
کنیم.  تحصیلی، برای طالب برادر پژوهش را اجباری 
در حـــــوزه خواهران انجام پژوهش پایان ســـــطح دو، 
اجباری اســـــت. برای طالب بـــــرادر هم باید پژوهش 
گر این  در اتمام پایه سه یا پایه شش اجباری شود و ا
کارمان پیشـــــرفت چشـــــمگیرتری  کار صورت بگیرد، 

کرد. خواهد 
گر طلبه تا  در سیستم فعلی آموزشـــــی حوزه برادران ا
ده سال چیزی ننویسد مشـــــکلی ندارد ولی ده سال 
خیلـــــی دیر اســـــت، حداقل باید بعد از پنج ســـــال در 
حوزه برادران رساله نویسی اجباری شود. چون طلبه 

گر از اول بنویسد، خود به خود راه می افتد. ا
کم رنگی  که آخر پایه سه تحقیق  پیشنهادم این است 
باشـــــد، آخر پایه شش تحقیق پایانی باشد و در پایان 

سطح سه پایان نامه داشته باشیم.
پس آموزش مهارت هدایت و ارزیابی دست اندرکاران 
جشنواره در استان ها، آموزش روش پژوهش و روش 
ارائه آن برای طلبه های برجسته استان ها و اجباری 

کردن تحقیق پایانی، خالصه پیشـــــنهادهای من در 
این زمینه است.

با توجه به حضور شما در شورای علمی جشنواره، 
ثاری کـــــه به مرحله برگزیدگی می رســـــند معموال  آ
واجد چه ویژگی هایی هســـــتند و آیا در شـــــورای 
ثار برتر، مالحظات  آ علمی جشنواره برای انتخاب 

خاصی در نظر گرفته می شود؟

کننده ای در تعیین  شـــــورای علمی اآلن نقش تعیین 
کثرت آثار ارزیابی ها  ســـــطح علمی آثار ندارد؛ به دلیل 
اول در اســـــتان ها انجام می شـــــود و ســـــپس آثار برتر 
کمیته هـــــای علمـــــی دبیرخانه مرکزی  اســـــتان ها در 
داوری می شود و متاســـــفانه شورای علمی در تعیین 
کمیته های  مدیران و ارزیابان اســـــتانی و نیـــــز تعیین 
دبیرخانـــــه مرکزی نقشـــــی ندارد. من نقش شـــــورای 
کم وبیش تشـــــریفاتی می بینم. به نظر من،  علمـــــی را 
شـــــورای علمی باید در انتخاب مســـــئوالن پژوهشی 
شهرستان ها، روند ارزیابی، خود ارزیاب ها و مسئوالن 
کمیته ها دخالت بیشتری داشته باشد. اآلن دخالت 
که هست به سطح و  کم است. ولی در همین حدی 

کیفیت اثر و روشمند بودن آن توجه می شود.
کار علمی جشنواره را داورها انجام  در مجموع عمده 
کالم دبیرخانه  گروه  کالم،  می دهند. مثال در رشـــــته 
کالمی را انجام می دهد و در شورای علمی  ارزیابی آثار 
گزارشـــــی از روند ارزیابی آثار ارائه می شود و  جشنواره 
کار  آثار به صورت جزئی بررسی نمی شوند، اما به قوت 

کار توجه می شود. و روشمند بودن و اتقان 
گـــــر منظور از مالحظات خـــــاص، مالحظات علمی و  ا
روشـــــی و اتقان اســـــت، قطعًا مالحظه می شود، اما 
کنون ندیـــــده ام. البته  مالحظـــــات غیرعلمی مـــــن تا
کـــــه بگوییم در روند  معنای این حرف، این نیســـــت 

علمی اصال اشتباه نمی شود.
کسی  کید بر معیارها باشد اما  که تأ تالش این اســـــت 
گر طلبه ای  که برجستگی خاصی داشته باشد، مثال ا
با تحصیالت و ســـــن پایین یا از مناطق محروم اثری 
که از طلبه قمی بهتر نوشـــــته اســـــت، این  کرده  ارائه 

موارد را لحاظ می کنیم.
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توصیه شما برای طالبی که عالقه مند به پژوهش 
هستند، چیست؟

پیشـــــرفت مملکت به علم است و پیشرفت علم هم به 
تحقیق و پژوهش اســـــت. مثال ما در انرژی هســـــته ای 
در حـــــد صفر بودیم، اما چند جوان غیرتی شـــــدند و با 
کردند و  خلـــــوص نیت و دقت بصورت جهادی تحقیق 
که در غنی سازی به پنج درصد  دشمن هم فکر نمی کرد 
برســـــیم اما با تالش روشـــــمند و مخلصانه به بیســـــت 

درصد رسیدیم. این در سایه پژوهش حاصل شد. 
نظـــــام ما، اســـــالمی اســـــت و قرار اســـــت نظـــــام را بر 
کنیم. ســـــؤال های مربوط به  اســـــاس اســـــالم اداره 
دیدگاه اســـــالمی را طلبه باید جـــــواب دهد. ما باید از 
کنیم. استفاده از فرصت ها برای  فرصت ها اســـــتفاده 
پیشـــــبرد و حل مســـــأله و یادگیری مهارت هـــــا و ارائه 
تحقیق از توصیه های من به طلبه ها اســـــت. فرصت 
کرد سطح  که رد  زود می گذرد. انسان چهل ســـــال را 
یادگیـــــری اش پایین می آید. حوصلـــــه هم نمی کند. 
مدت یادگیری پانزده ســـــال یا بیســـــت ســـــال است. 
این مدت یادگیری و فرصت را باید غنیمت شـــــمرد. 
کافی در تحقیق و  از فرصت ها باید برای آموزش های 

کنیم. کسب مهارت ها استفاده 
که یاد  توصیـــــه دوم بکارگیـــــری مهارت هایی اســـــت 
کالس روش تحقیق  کـــــه  گرفته ایم. این گونه نباشـــــد 
گـــــر مدتی آن  رفته باشـــــیم امـــــا آن را رعایت نکنیم. ا

قواعد و مهارت ها را بکار نگیریم فراموش می کنیم.
کنیم.  از تجربیات افراد پیشکســـــوت باید اســـــتفاده 
کرده و در  باید با محققان و نویسندگان ارتباط برقرار 
مقابل افـــــراد باتجربه زانو بزنیم. با زانو زدن در مقابل 

افراد تجربه دار انسان پیشرفت می کند.
نقدپذیر باشـــــیم و خود را در معرض نقد دیگران قرار 
دهیم. تحمل ما در نقد باید باال باشـــــد و این باعث 
کنیم و هم  رشـــــد افراد می شـــــود. هم خود را عرضـــــه 
نقدپذیری مان باال باشد و همان اول نگوییم حرفی 

که من زدم حرف آخر است.
که پژوهش گر باید  کارهای الزم دیگر این است  یکی از 
چندین مجله به روز آن رشـــــته را ببیند. باید نسبت 
کسی بگوید من  به آن علم به روز باشـــــد. نمی شـــــود 
پزشک هستم و علم سی سال قبل را می دانم ولی از 
پیشرفت ها و ابزار جدید پزشکی بی خبرم. علم کالم و 
فقه هم همین طور است؛ لذا ما باید با مسائل روزآمد 
آن رشـــــته در تماس باشـــــیم و بهتریـــــن راه، مطالعه 

مجالت علمی - پژوهشی است.
گر به صورت تمرینی باشد، خوب  کارهای تکراری هم ا
کنیم  است ولی همیشه تمرین نکنیم. دو بار تمرین 

کنیم. و بار سوم موضوعات و مسائل جدید را حل 
گروه  گر جشـــــنواره برای برگزیدگان  نکته دیگر اینکه ا
کنـــــد و پژوهش گران در آنجا با  کانال ویژه ای ایجاد  و 
کنند خوب  یکدیگر در ارتباط باشـــــند و از هم سؤال 
کار را نکرد، خـــــود افراد  گر جشـــــنواره ایـــــن  اســـــت. ا
کار را انجام دهند. چیزی  برجســـــته جشـــــنواره این 
غ التحصیالن تا با هم ارتباط داشته  کانون فار شبیه 

کنند.  باشند و هم افزایی 
ضعف جدی حوزه ها در ارائه پژوهش و تحقیق انجام 
شده است؛ یعنی در مهارت ارائه تحقیق ضعف داریم. 
طالب باید در بخش ارائه کردن تحقیق در قالب مقاله، 
کنند و هنوز ما در این  کار  کتاب و... بیشتر  پایان نامه، 
بخش عقب هستیم. من در حوزه و دانشگاه تدریس 
کرده ام. دانشـــــگاهی ها در ارائه از ما بهتر هســـــتند. ما 
در پژوهش قوی تر هســـــتیم و عمیق تر از دانشگاهی ها 
مســـــأله را حل می کنیم، اما در ارائه تحقیق و پژوهش 

گیرد.  کار بیشتری صورت  هم باید 
کافی برای استفاده  یکی از توصیه های دیگر تســـــلط 
کار با  از نرم افزارهای علوم اســـــالمی و مهارت تایپ و 

رایانه است. 

با فعالیت جشنواره عالمه حلی)ره( در 
وهش در پانزده  این سال ها و معاونت پژ

وهش طالب باالتر  سال اخیر سطح پژ
آمده است.

گفـــت و گــو هــا 20   
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جشنواره عالمه حلی)ره( یکی از مهم ترین رخدادهای 
که هر دو  پژوهشی ســـــاالنه در حوزه های علمیه است 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران در 

برگزاری آن مشارکت دارند.
کنون، با برگزاری ده  این جشـــــنواره از ســـــال 1387 تا 
دوره رقابت در بین آثار پژوهشی طالب جوان خواهر و 
برادر و در راستای فرهنگ سازی و ایجاد فضای ذهنی 
گسترش پژوهش در حوزه های علمیه،  مناسب برای 
شناسایی استعدادهای پژوهشـــــگری در بین طالب 
که بهترین آثار را در حوزه تدوین  کسانی  جوان و تکریم 

می کنند، رسالت خود را انجام داده است.
اقدامـــــات اجرایـــــی دبیرخانه برای برگـــــزاری دهمین 
دوره جشـــــنواره بـــــه پنج بخـــــش عمـــــده »فراخوان و 
اطالع رســـــانی«، »دریافت، ثبـــــت و طبقه بندی آثار«، 
»ارزیابی آثار«، »هماهنگی جشـــــنواره های استانی« و 

»برگزاری مراسم« قابل تقسیم است.

  فراخوان و اطالع رسانی  
کـــــه از نام آن پیداســـــت،  در این بخـــــش، همانگونه 
گاه سازی طالب واجد  دبیرخانه جشـــــنواره با هدف آ
کشور از بازه زمانی فراخوان جشنواره، از  شرایط سراسر 
طریق اطالع رسانی عمومی )همچون طراحی و ارسال 
کلیه استان ها، نصب بنر در سطح  پوستر جشنواره به 
شهر و استفاده از سایر رسانه های دیداری، شنیداری 

و مکتوب( و اطالع رسانی فردی )همچون ارسال پیام 
کلیه طالب واجد شرایط، ارسال  کوتاه به تلفن همراه 

ایمیل و...( فعالیت داشته است.
فراخوان دهمین دوره جشـــــنواره از 28 تیر ماه 1396 
آغاز شـــــد و با یک بار تمدید، تا اوایل بهمن ماه همان 
ســـــال ادامه یافت. با اصالح برخی از شرایط شرکت در 
جشنواره توســـــط شورای سیاســـــتگذاری، مجددا در 
فروردیـــــن ماه 1397 طالب واجد شـــــرایط در یک بازه 
هفت روزه موفق به ثبت نام در جشـــــنواره شـــــدند. در 
این دوره، اســـــتفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از 
کم هزینه ترین شیوه های  کارآمدترین و در عین حال، 
کار دبیرخانه قرار داشـــــت؛  اطالع رســـــانی در دســـــتور 
که فراخوان جشـــــنواره دهم حدود 27000  به گونه ای 
که با این میزان  بازدیدکننده در فضای مجازی داشت 
کثریت مخاطبین  کرد ا بازدید به جـــــرأت می توان ادعا 
جشـــــنواره موفق شـــــده اند از طریق فضای مجازی از 

کنند. فراخوان جشنواره دهم اطالع پیدا 
همچنین در ایام فراخوان جشنواره دهم، هیأت هایی 
کارشناســـــان دبیرخانه به برخی از اســـــتان ها اعزام  از 
که ضمـــــن برپایـــــی جلســـــاتی با مســـــئولین  شـــــدند 
حوزه های علمیه این استان ها در خصوص جشنواره، 
در برخـــــی از مدارس خواهران و بـــــرادران نیز در جمع 
طالب حاضر شـــــده و آنها را به شـــــرکت در جشـــــنواره 

کردند. ترغیب و راهنمایی های الزم را به آنان ارائه 

فعــالیـــت هـــای  گــــــــــزارش 
اجــــــــــرایـــــــی دبـیـــــــرخــــــانه

مهدی مظاهری
مدیر اجرایی جشنواره عالمه حلی)ره(
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یافت، ثبت و طبقه بندی آثار«     »در
آثـــــار پژوهشـــــی در جشـــــنواره عالمـــــه حلـــــی)ره( در 
چهار قالـــــب »مقاله«، »کتـــــاب«، »تحقیـــــق پایانی« 
گـــــروه علمـــــی »فقه و حقوق  و »پایان نامـــــه« و در ده 
اســـــالمی«، »اصول فقه«، »تفســـــیر و علـــــوم قرآنی«، 
»علوم حدیث و درایه«، »کالم«، »فلســـــفه و منطق«، 
»تاریخ اسالم«، »ادبیات«، »اخالق و تربیت« و »علوم 

انسانی مرتبط با حوزه دین« جای می گیرند.
کلیه آثار ارســـــالی به جشـــــنواره در چهار  همچنیـــــن، 

سطح علمی ارزیابی می شوند: 
ســـــطح1: آثار طالب پایه های یکم تا سوم حوزه های 

علمیه برادران و خواهران؛  
ســـــطح2: آثـــــار طـــــالب پایه هـــــای چهارم تا ششـــــم 
حوزه های علمیه بـــــرادران و پایه های چهارم و پنجم 
دوره عمومـــــی و پایه اول ســـــطح 3 حوزه های علمیه 

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

علمیه خواهران؛  
ج  سطح 4: آثار طالب پایه دهم و شاغل به درس خار
حوزه های علمیه برادران و سطح 4 حوزه های علمیه 

خواهران.
کـــــه پس از ثبت نام در ســـــامانه جشـــــنواره به  آثاری 
دبیرخانه های اســـــتانی و نهایتا به دبیرخانه مرکزی 
گروه  جشنواره ارســـــال می شوند، هم از حیث قالب و 
علمی و هم از حیث سطح ارزیابی، مورد بررسی دقیق 
گروه های علمی جشنواره  گرفته و جهت ارائه به  قرار 

طبقه بندی می شوند.

یابی آثار   ز   ار
پـــــس از طبقه بنـــــدی آثار واجد شـــــرایط، جلســـــات 
که در  گروه های ده گانه علمی جشنواره برگزار می شود 
گروه توسط مسئول و دو نفر از  این جلســـــات، آثار هر 
گروه ها مورد ارزیابی اجمالی  کـــــدام از این  ارزیابان هر 

قرار می گیرد.
گروه های علمی و بر اساس فرم های  که توسط  آثاری 

طراحی شـــــده، واجـــــد شـــــرایط راه یابی بـــــه مرحله 
ارزیابی تفصیلی تشـــــخیص داده می شوند به آدرس 
ارزیابان جشنواره ارسال می شوند و دبیرخانه ضمن 
ارتباط گیری مداوم با آنها، فرایند امتیازدهی این آثار 

را پایش و ثبت می نماید.
کســـــب  که در ایـــــن مرحله حد نصاب الزم را  آثـــــاری 
کنند، جهت ارزیابی تفصیلی دوم به آدرس یکی دیگر 
گروه ارســـــال می شوند و فرایند قبل  از ارزیابان همان 

مجددا تکرار می شود.
ماحصل تالش دبیرخانه های اســـــتانی در این دوره، 
انتخاب 469 اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر 
در همه اســـــتان ها و راه یابی این آثار به مرحله رقابت 
که تمام مراحل ذکر شده، در دبیرخانه  کشوری است 

مرکزی جشنواره نیز انجام شده است.
که  پـــــس از انجام هـــــر ارزیابی، نمـــــرات و توضیحاتی 
ارزیابان جشـــــنواره در فرم های مربوط و در خصوص 
نقاط قوت و ضعف هر اثر مکتوب نموده اند، در بانک 
اطالعاتی جشـــــنواره ثبت می شـــــود تا پس از برگزاری 
جشنواره، این نمرات و توضیحات به اطالع صاحبان 

آثار رسانده شود.

  هماهنگی جشنواره های استانی  
در دهمیـــــن جشـــــنواره عالمـــــه حلی)ره(، عـــــالوه بر 
گذشته امتیاز برگزاری  که در دوره های  اســـــتان هایی 
کرده و جشنواره را به  کسب  جشنواره های استانی را 
صورت اســـــتانی و دو مرحله ای برگزار می کردند، سه 
اســـــتان آذربایجان غربی، ایالم و هرمـــــزگان نیز برای 
نخستین بار مجوز برگزاری جشنواره استانی را دریافت 
کردند و در حال حاضر تمامی استان های کشور دارای 

دبیرخانه استانی هستند.
در همیـــــن ارتبـــــاط، برگـــــزاری جلســـــات توجیهـــــی 
و همچنیـــــن ارتبـــــاط مـــــداوم دبیرخانـــــه مرکـــــزی با 
دبیرخانه هـــــای اســـــتانی از جملـــــه اقدامات صورت 
گزارش های  گرفته در این دوره محســـــوب می شـــــود. 
مربـــــوط به جشـــــنواره های اســـــتانی در ادامه همین 

ویژه نامه ارائه شده است.
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  برگزاری مراسم 
با مشخص شـــــدن برگزیدگان و شایستگان تقدیر هر 
دوره، اقدامات دبیرخانه جهت برگزاری مراسم پایانی 
جشنواره شدت می یابد. در همین راستا، با تشکیل 
کمیته برگزاری مراســـــم در محل دبیرخانه و تقســـــیم 
وظایـــــف واحدهـــــای مختلف، اقدامـــــات زیر صورت 

می گیرد:
 تأیید صالحیت عمومی برگزیدگان توســـــط مراجع 

ذی صالح؛
 ارتبـــــاط با منتخبین و تکمیل اطالعات و ســـــوابق 

مورد نیاز؛
از   به روزرســـــانی اطالعـــــات مدعویـــــن و دعـــــوت 
مسئوالن، اساتید و پژوهشـــــگران حوزه های علمیه 
خواهـــــران و برادران، مســـــئوالن حوزه هـــــای علمیه 
کز و مؤسسات دانشگاهی،  استان ها، مســـــئوالن مرا
پژوهشی و تخصصی و همچنین صاحبان آثار ارسالی 

به جشنواره؛
 تبلیغات، اطالع رســـــانی و پوشـــــش خبری زمان و 
مکان مراســـــم جشـــــنواره و همچنین برنامه های روز 

مراسم؛
 تدوین و انتشار ویژه نامه جشنواره؛

 تهیه بسته فرهنگی برای اهداء به شرکت کنندگان 
در مراسم اختتامیه؛

 برگـــــزاری مراســـــم متناســـــب بـــــا شـــــأن و منزلت 
فرهیختـــــگان حوزه هـــــای علمیـــــه جهـــــت تقدیر از 

صاحبان آثار برتر؛
 برپایی نمایشگاه آثار منتخب جشنواره.

  سخن آخر  
اینک دبیرخانه جشـــــنواره به لطـــــف خدا و همکاری 
عزیزانی بی شـــــمار، آیین اختتامیه و مراســـــم تجلیل 
از صاحبان آثـــــار برتر دهمیـــــن دوره را برگزار می کند. 
بی تردیـــــد جشـــــنواره امســـــال بـــــدون حمایت های 
اثربخش معاونان پژوهش حوزه های علمیه برادران 
و خواهـــــران، هدایت های مشـــــفقانه دبیر خوش فکر 
و پرتـــــالش جشـــــنواره، مســـــاعدت اعضـــــای محترم 
شـــــوراهای سیاســـــتگذاری و علمی و ارزیابان محترم 
جشـــــنواره و همچنین تالش هـــــای خالصانه دبیران 

جشنواره های استانی به انجام نمی رسید.
خدمـــــات  از  می دانـــــم  الزم  خـــــود  بـــــر  پایـــــان،  در 
مرکـــــزی  دبیرخانـــــه  در  همکارانـــــم  سخت کوشـــــانه 
جشـــــنواره، آقایان: سید رضا ســـــیدکلبادی، محسن 
طالبی، مجیـــــد عبداللهـــــی و محمدجـــــواد توکلی و 
کرامتی در مرکـــــز مدیریت  همچنیـــــن آقای مرتضـــــی 
کرده و از  حوزه های علمیـــــه خواهران سپاســـــگزاری 

کنم. تالش های آنان به نیکی یاد 

گـزارش فعالیت های اجــــرایـــی دبـیـــرخــانــه 24   
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جشـــنــواره  دهــــم
 از نـگــــــــــاه آمــــــــار 

3



رشد آثار دوره اول تا دهم جشنواره

جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  26   



تعداد کل افراد شرکت کننده و کل آثار دهمین جشنواره به تفکیک جنسیت 
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جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  28   

آثار دهمین جشنواره به تفکیک استان



آثار دبیرخانه های استانی در دوره دهم در مقایسه با دوره قبل 
)به ترتیب درصد رشد(  -  1
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جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  30   

آثار دبیرخانه های استانی در دوره دهم در مقایسه با دوره قبل 
)به ترتیب درصد رشد( -  2
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آثار دهمین جشنواره به تفکیک جنسیت شرکت کنندگان و قالب اثر



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  32   

قالب آثار دهمین جشنواره در مقایسه با دوره قبل
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میزان مشارکت طالب در بخش عمومی و سه موضوع بخش ویژه جشنواره 
به تفکیک جنسیت



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  34   

آثار دهمین دوره بر اساس سطح ارزیابی جشنواره به تفکیک جنسیت
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درصد آثار برادران به تفکیک پایه تحصیلی شرکت کنندگان



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  36   

درصد آثار خواهران  به تفکیک سطح تحصیلی شرکت کنندگان



   37اسفــــنـد  1397ویـــژه نـامـه دهمـین جشـــنواره عــالمه حـلی

درصد کل آثار دهمین جشنواره به تفکیک گروه علمی



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  38   

درصد آثار دهمین جشنواره به تفکیک گروه علمی اثر
 و جنسیت شرکت کنندگان
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شرکت کنندگان در دهمین جشنواره بر اساس ملیت



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  40   

 آثار دهمین جشنواره بر اساس مرکز تحصیلی شرکت کنندگان



   41اسفــــنـد  1397ویـــژه نـامـه دهمـین جشـــنواره عــالمه حـلی

آثار برگزیده دهمین جشنواره به تفکیک مراحل جشنواره



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  42   

آثار برگزیده دهمین جشنواره سراسری بر اساس قالب اثر
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آثار برگزیده دهمین جشنواره سراسری بر اساس گروه علمی



جشـــنــواره  دهـــم  از نـگــــاه آمــــار  44   

آثار برگزیده دهمین جشنواره سراسری بر اساس استان
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منتخبین جشنواره
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نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
محمدحسین 

اقتدارپرور

بررسی معنای مباهته در قبال اهل 
بدعت و رویكرد های متفاوت در 

قبال آن

فقه و حقوق 
اسالمی

فیلسوف الدوله 
تهران

برگزیده رتبه 3

حسین حق شناس2
بررسی انگیزه بزرگان شهر مدینه در 

برپایی قیام حره واقم
تاریخ اسالم

فیلسوف الدوله 
تهران

برگزیده رتبه 3

3
سجاد قلی پور 

کارنامی
برگزیده رتبه 3حقانی قماصول فقهنقش انصراف در استنباط

نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

کرمی1 نگار 
کودك  بررسی روش تربیت جنسی 

توسط والدین
اخالق و 

تربیت

مدرسه علمیه 
عالی ولی عصر)عج( 

کرمانشاه
برگزیده رتبه 3

2
جواد محمدی 

سیاه بومی
خ نحو و بالغت برگزیده رتبه 3معصومیه قمادبیاتتضمین در برز

مقاله سطح 2

مقاله سطح 3

منتخبین جشنواره 46   

فهرست برگزیدگان دهمین جشنواره 
عالمه حلی)ره(



مقاله سطح 4

تحقیق پایانی سطح 2

نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

محمد امینی1
کارآفرینی در نظام  اخالق اسالمی و 

سرمایه داری
علوم انسانی

امام حسن 
مجتبی)ع( مالیر

برگزیده رتبه 2

حامد حیاتی2
بررسی توصیه های رسول خدا)ص( 

در نهج الفصاحه برای طراحی مسكن
اخالق و 

تربیت
جواداالئمه)ع( 

آبدانان
برگزیده رتبه 3

3
محسن حسین نیا 

قصرالدشتی

کات اعتباری و جایگاه آن  نظریه ادرا
در علوم اسالمی با نگاه به آثار عالمه 

طباطبایی)ره(
برگزیده رتبه 3الهادی)ع( قمعلوم انسانی

مهدی شجریان4
نگرشی نوین در تبیین ضرورت عقلی 

عمل به دستورات شرعی
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالم

نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

برگزیده رتبه 2صادقیه تبریزکالمشنیدن مردگان از منظر آیات و روایاتنسرین رنجبری1

2
لیال حمدی 

نجف آباد
نقد مبانی فمینیسم از منظر آیات و 

روایات
علوم انسانی

فاطمةالزهراء)س( 
سلماس

برگزیده رتبه 2

کالمبررسی مسأله بدا و ارتباط آن با دعاآذر فالح3
فاطمیه)س( 

الیگودرز
برگزیده رتبه 3

الهام علی نیا4
مقایسه توبه در اسالم و اعتراف در 

مسیحیت
برگزیده رتبه 3کوثر)س( قزوینکالم
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نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

حدیث جهانگیر5
نقد و بررسی دیدگاه صوفیه درباره 

شیطان
کالم

شهید مطهری)ره( 
ج کر

برگزیده رتبه 3

زهرا ناظریان جزی6
تغییر جنسیت و آثار فقهی - حقوقی 

غیر مالی آن بر خانواده
فقه و حقوق 

اسالمی
الزهراءالمرضیه)س( 

اصفهان
برگزیده رتبه 3

فهیمه احدی پور7
مستندات قرآنی اهل سنت در نظریه 

عدالت صحابه
کالم

فاطمه الزهراء)س( 
آذرشهر

برگزیده رتبه 3

فاطمه مهدوی پور8
ح صدر در پیش برد رسالت  آثار شر

مدیران جامعه ی اسالمی
اخالق و 

تربیت
الزهراء)س( 
بندرعباس

برگزیده رتبه 3

9
عاطفه محمدی 

جوزدانی
علوم انسانیخرافات ؛ ابزار دشمن در جنگ نرم

فاطمة الزهراء)س( 
نجف آباد

برگزیده رتبه 3

نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

محمد حسینی1
نظریه صدور در الهیات سینوی و 

الهیات نوافالطونی
فلسفه و 

منطق
برگزیده رتبه 1طلبه آزاد قم

کری2 علی شا
گستره ادعیه در مطالعه  شمول و 

تطبیقی بین صحیفه سجادیه و زبور 
حضرت داوود

علوم 
انسانی

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قم

3
مرتضی حائری 

شیرازی

مفهوم معروف، عوامل پدیداری و 
روند شكل گیری آن از منظر قرآن و 

حدیث

علوم 
حدیث و 

درایه
برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قم

عبداهلل رحیمی4
گاهی با خودمهارگری با  رابطه خداآ
گاهی و حرمت خود توجه به خودآ

اخالق و 
تربیت

برگزیده رتبه 2طلبه آزاد قم

پایان نامه سطح 3
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نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

مرضیه سعادت5
بررسی تطبیقی وحی و الهام از منظر 

فارابی و مالصدرا
فلسفه و 

منطق

مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 

مجتهده امین 
اصفهان

برگزیده رتبه 2

6
کرمی  محمدسعید 

اسفه
ابعاد و چالش های اخالقی 

تنوع طلبی جنسی
اخالق و 

تربیت
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قم

فاطمه آیتی غفاری7

بررسی میزان انطباق سبك زندگی 
زنان معلم شهر قزوین با سبک 
زندگی اسالمی )مورد مطالعه: 

معلمین شش مدرسه از ناحیه 1(

اخالق و 
تربیت

جامعة الزهراء)س( 
برگزیده رتبه 3قم

مجتبی اسماعیلی8
بررسی معانی الم مفرده جاره همراه با 
کریم تطبیق معانی بر آیات شریفه قرآن 

امام علی بن موسی ادبیات
برگزیده رتبه 3الرضا)ع( قم

9
سید محمد 

حاجتی شورکی

بررسی ادعای تأثیرپذیری اسالم از 
دین زرتشت در آموزه معاد ؛ تحلیل 

تاریخی و محتوایی
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالم

10
سید ابوالقاسم 

کاظمی 
شیخ شبانی

کالمی محمد عّماره در  بررسی مبانی 
باب مشروعیت حكومت

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قمکالم

اخالق حرفه ای مفسرانوحیده احمد پور11
تفسیر و 

علوم قرآنی

مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 

الزهراء)س( تبریز
برگزیده رتبه 3

معناداری زندگی از منظر قرآن و سنتسمیه  شیخی12
اخالق و 

تربیت

مؤسسه 
آموزش عالی 

حوزوی حضرت 
نرجس)س( زاهدان

برگزیده رتبه 3

حسن محمودی13
ارث زوجه از خیار معامله اموال غیر 

منقول
فقه و حقوق 

اسالمی
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد بوشهر

محمد باقری صدر14
گونه های یهودیان مخاطب قرآن و 

راه کار مواجهه با آن
تفسیر و 

علوم قرآنی
برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قم
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نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد قماصول فقهفرآیند ثبوتی و اثباتی احكاماحمد میرزائی1

نوع انتخابمحل  تحصیلگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
عبدالمجید 
علی محمدی

ترجمه و متن لباب االشارات و 
التنبیهات فخر رازی »نمط های 

ده گانه«

فلسفه و 
منطق

برگزیده رتبه 3طلبه آزاد تبریز

کتاب سطح 4

کتاب ترجمه
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نظریه صدور در الهیات سینوی و الهیات
نوافالطونی

محمد حسینی

نظریـــــه صدور در الهیات نوافالطونی و ســـــینوی، یکی از راه حل های ارائه شـــــده برای تحلیل رابطه 
علیت اســـــت. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا نظریه صدور را در اندیشه نوافالطونی و سینوی، 
با اســـــتفاده از روش جریان شناسی تاریخ تفکر بکاود. در این نوشتار، ابتدا تالش شده تا در دو نظام 
کاربرد آن مورد  فلســـــفی یاد شـــــده، نظریه صدور مورد مطالعه مفهوم شـــــناختی قرار بگیرد و سپس 

گیرد. کاوش قرار 
در فلسفه نوافالطونی، نظریه صدور برای حل مشکل ربط معلول های متکثر به علت واحد در قالب 
نظریه فیض پیشنهاد شده است؛ فیض، به فرآیند فیضان از مبداء واحد اشاره دارد و بیان می دارد 
که مبدأ واحد به دلیل غنای ذاتی ســـــبب بر آمدن معلول نخســـــتین می گردد و معلول نخستین نیز 

کثرت در عالم است. واسطه انتشار 
ابن ســـــینا با پذیرش قســـــمت هایی از نظریه فیض رابطه علت و معلول را براســـــاس نگرش وجودی 
که رابطه علیت را  ک اندیشـــــه نوافالطونی و سینوی در آن اســـــت  کرده اســـــت. نقطه اشترا تبیین 
در فاعلیت وجودی و حوزه ما بعد الطبیعه جســـــته اند اما ابن ســـــینا با طرح نظریه تفکیک وجود از 
ماهیت و تحلیل رابطه وجودی علت و معلول بر اســـــاس مواد ثالث فلسفی تقریر جدیدی از نظریه 
فیض ارانه نمود. می توان طرح نظریه صدور بر اســـــاس دو مفهوم ایجاد و ایجاب را یکی از مهم ترین 

فرآورده های فلسفه سینوی دانست.
گونه خاصی از وحدت میان علت و معلول نخستین  در فالســـــفه نوافالطونی نظریه صدور بر اساس 
تقریر می شـــــود، اما ابن ســـــینا میان وجود علت و معلول رابطه تباین برقرار نموده و اتحاد وجودی 
که یکی از لوازم نظریه  علت و معلول را نفی می نماید؛ همچنین مفهوم ضـــــرورت درونی اجزاء عالم 
گردیده است؛ از این رو در  اندیشه  نوافالطونیان است در فلسفه سینوی به نظریه وجوب عّلی مبدل 
سینوی بر خالف نگرش نوافالطونی رابطه معلول با علت در امکان ذاتی معلول نهفته است در حالی 

که نوافالطونیان، امکان نهفته در معلول را از سنخ امکان استعدادی می پندارند.
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شنیدن مردگان از منظر آیات و روایات

نسرین رنجبری

که داللت بر عدم ســـــماع اموات دارد، از دیدگاه های  در این تحقیق ســـــعی شـــــده اســـــت آیه قرآنی 
گیرد، تا مشخص شود آیا  مفسران شیعه و سنی تا قرن هفت و بعد از قرن هفت در مورد بررسی قرار 
که از زمان های اولیه جزو اعتقادات مسلمانان بوده یا در طول  تفکر عدم سماع اموات، تفکری بوده 
گر در طول زمان این طرز تفکر وارد اعتقادات مسلمانان  زمان وارد اعتقادات اســـــالمی شده است و ا
کسانی مطرح شده است. با توجه به اینکه انکار سماع اموات  شـــــده است برای اولین بار توسط چه 
می تواند پیامدهای زیادی برای مسلمانان از جمله انکار توسل و شفاعت داشته باشد، بررسی این 

موضوع دارای اهمیت زیادی است.
کردن ابعاد این موضوع تا حد امکان  کتابخانه ای، سعی در روشن  در این تحقیق با استفاده از روش 
شده اســـــت و در نهایت با بررسی آیه قرآنی مورد استدالل منکران شنیدن مردگان و بررسی تفاسیر 
که با توجه به تفاسیر مفسران سنی تا قرن هفت، هیچ  شـــــیعه و سنی به این نتیجه رسیده اســـــت 
مفسر سنی ادعای عدم شنیدن مردگان را نکرده است و انکار شنیدن مردگان بعد از قرن هفت وارد 
مضامین تفسیری شـــــده و تعداد اندکی از مفسران سنی با استدالل به آیات قرآنی به انکار شنیدن 
کنون هیچ مفســـــری ادعای عدم  مردگان پرداخته اند، ولی در میان مفســـــران شـــــیعه از قرن اول تا 
ح نکرده است؛ بنابراین تفکر عدم شنیدن بعد از قرن هفت و با ظهور تفکرات  شنیدن مردگان را مطر

ابن تیمیه شروع شده است و یک اعتقاد اصیل نیست.
کرده و این  در میان روایات نیز، احادیث نبوی بیش از ســـــایر احادیث به شـــــنیدن مردگان تصریح 
کتب اهل ســـــنت آمده اســـــت. روایات سایر معصومان� نیز به صورت  روایات به صورت متواتر در 

کرده اند. غیرمستقیم و با تأیید حیات برزخی برای مرده، شنیدن مردگان را تأیید 
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بررسی توصیــه های رسـول خــدا�
در نهج الفصاحه برای طراحی مسكن 

حامد حیاتی

هدف مقاله، فهم و استنباط عوامل مؤثر بر طراحی مسکن با تکیه 
بر احادیث رسول خدا)ص( می باشد. روش تحقیق از نوع تحلیلی 
ـ منطقی و میان رشته ای اســـــت. با بررسی تمامی 3227 احادیث 
کتـــــاب نهج الفصاحه، 49 حدیـــــث مرتبط با  رســـــول خدا)ص( در 
ساخت سکونت گاه و فضاهای شهری تشخیص داده شد. سپس 
با اســـــتفاده از روش تحلیل محتوا ده اصل به عنوان عوامل مؤثر بر 
گردید. برای صحت سنجی  طراحی مسکن استخراج و پیشـــــنهاد 
گروه،  اصول مستخرج، ضمن طراحی یک پرسش نامه، نظرات دو 
اساتید معماری و اندیشمندان حوزه علوم حدیث در این خصوص 
گردیـــــد و با تحلیل های آمـــــاری مربوطه صحت نتایج  جمع آوری 
گرفت. اصولی چون طهارت، حریم، امنیت درونی  مورد تأیید قرار 
و بیرونی مسکن، وحدت واحد همسایگی، قاعده ال ضرر، سلسله 
مراتب، ظرفیت مادی و معنوی مســـــکن، وســـــعت زیاد مســـــکن، 
کن اســـــالمی و هم پیوندی با طبیعت، به عنوان  مکان یابی در اما

کالم پیامبر)ص( هستند. عوامل مؤثر بر طراحی مسکن در 

چکیـــده آثــار بــرتـــر 54   



بررسی معانی الم مفرده جاره همراه با 
تطبیق معانی بر آیات شریفه قرآن کریم

مجتبی اسماعیلی

همواره یکی از دغدغه های ادیبان، شناخت معانی الفاظ بوده است. معانی اسماء و افعال، عموما 
کتب نحوی نیز بررســـــی شده  کتب لغت بحث شـــــده اما معانی حروف و ادوات، عالوه بر آن، در  در 
گرفته اند.  اســـــت. در این بین، حروف جر دارای اهمیت خاصی هســـــتند و بســـــیار مورد توجه قرار 
کدام از حروف جر دارای معانی متعدد هســـــتند و در موارد بسیار به  عده ای از نحویین معتقدند هر 
کدام از حروف جر دارای یک معنا  کار می روند. در مقابل، عده دیگر معتقدند هر  معنای یکدیگر به 
که در نگاه اولیه،  هستند و اصطالحا از یکدیگر در معنایشان نیابت نمی کنند. این عده، در مواردی 
کالم را یا به صورت تأویل و معنی مجازی و یا در قالب  کرده باشـــــد،  حرف جری معنای نیابتی پیدا 
کدام از حروف جر یک یا دو معنا دارند و  که هر  تضمین توضیح می دهند. نگارنده، بر این باور است 
کالم  خ دهد، اما در  گر چه ممکن اســـــت نیابت حرف جری از حرف جر دیگر در معنا ر در محاورات، ا
کریم چنین اتفاقی نمی افتد. با این توضیح، نگارنده این فرضیه را در موضوع  فصیح مخصوصا قرآن 
که الم جاره، برای معنای اختصاص و تعلیل وضع شده و نیز  نوشـــــتار یعنی الم جاره دنبال می کند 
که الم برای آنها وضع شده است  گاهی زائده قرار می گیرد. اختصاص و تعلیل، دو معنایی هســـــتند 
کار می رود، قابل اثبات  که ادعا شـــــده الم در آنها به  و ســـــایر معانی )قریب به بیســـــت معنای دیگر( 
نیســـــتند و در موارد ادعای معنای جدید برای الم، یا معنای مجـــــازی و یا تضمین وجود دارد، و یا 
ق الم به درستی لحاظ نشده، و یا اینکه خلط مفهوم و مصداق باعث توهم 

َ
اینکه معنای فعل متعّل

گرچه موارد اندکی نیز حمل بر شذوذ می شود. معنای جدید شده است؛ 
که شاهدمثال های ذکر شده برای یک معنا محدود باشند، تالش  در بررســـــی تطبیقی، در مواردی 
شده همه شاهدمثال ها و در موارد دیگر، شاهدمثال های جدی تر بررسی شده اند. نگارنده، موارد 
کاربرد الم در معانی دیگر را ذکر می کنـــــد و در همه موارد، تالش  مختلـــــف از نمونه های قرآنی بـــــرای 
کاربرد الم در یکی از دو معنای  می کند با استفاده از نظر نحویین و مفسرین، بر فرضیه خود مبنی بر 

اختصاص و یا تعلیل؛ و یا صورت الم زائده، پایبند بماند.

   55اسفــــنـد  1397ویـــژه نـامـه دهمـین جشـــنواره عــالمه حـلی



تغییر جنسیت و آثار فقهی - حقوقی آن
 بر خانواده

زهرا ناظریان جزی

مسئله تغییر جنســـــیت یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های 
کـــــه برخی انســـــان ها به خاطر  اخیر در جوامع بشـــــری می باشـــــد، 

مشکالت جسمی یا روانی اقدام به عمل تغییر جنسیت می کنند.
گیرد، آثاری  گـــــر این عمل در خانواده و ما بین زن و شـــــوهر صورت  ا
در فقـــــه و حقوق بـــــه همراه خواهد داشـــــت. فقها بـــــرای حرمت یا 
مشـــــروعیت عمل تغییر جنســـــیت اختالف نظر دارند، برخی از آنان 
معتقدند انجام عمل تغییر جنســـــیت مفاســـــدی را به دنبال دارد و 
کار حرامی اســـــت، و برخی فقهـــــا آن را نوعی درمان برای  در نتیجه 
کـــــه افراد با انجام این  بیماری می دانند، لذا قائل به جواز هســـــتند 

کنند. عمل، جنسیت نهفته خود را آشکار 
با انجام این عمل احکام فقهی و آثار حقوقی افراد در خانواده تغییر 
که با توجه اهمیت موضوع در دهه های اخیر نیاز به بررسی  می کند 

و روشنگری دارد.
که پـــــس از انجام عمل  یافته هـــــای تحقیق حاضر نشـــــان می دهد 
تغییرجنســـــیت، آثار فقهی - حقوقی، مالی و غیر مالی اشـــــخاص در 
که بـــــه عنوان مثال می توان بـــــه مباحثی از  خانـــــواده تغییر می کند 
جملـــــه ارث، مهریه، نفقـــــه، عده، والیت، سرپرســـــتی فرزندان و... 
کدام از موارد ذکر شده به احکام فقهی و آثار  که برای هر  کرد  اشـــــاره 

حقوقی آن پرداخته شده است.
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کارآفرینی در نظام سرمایه داری اخالق اسالمی و 

محمد امینی

کس وبر پدید آمدن نظام ســـــرمایه داری را بـــــه باورهای اخالقی و  ما
مذهبی پروتستان نسبت داد و در مقابل، اسالم را فاقد ویژگی هایی 
که بتواند مشـــــوق سرمایه داری باشـــــد. این مقاله درصدد  دانست 
بـــــود تا بعد از شـــــناخت ریشـــــه های اخالقی و مذهبی پروتســـــتان و 
ســـــرمایه داری، قابلیت و وجاهت اســـــالم را برای پدیـــــد آوردن نظام 
کند. این  کارآفرینی بررسی  سرمایه داری از طریق تشویق و تحریک به 
پژوهش با روش اســـــنادی و با اســـــتفاده از تحلیل متن و استنباط از 
کید  متون به انجام رسید. در بین منابع مورد مطالعه، محوریت و تأ
کتاب نهج البالغه و غرر الحکم  بر سخنان علی ابن ابی طالب)ع( در دو 
که اســـــالم موجد سرمایه داری  کی اســـــت  و درر الکلم بود. نتایج حا
کید و تشویق یک جانبه و افراطی  کار، تأ که اواًل بر اهمیت  نیست؛ چرا 
ندارد و ثانیًا ثروت اندوزی به معنای انباشت مال و درآمد مازاد بر نیاز 
کیداً توصیه نمی کند. توجه به این مهم در فعالیت های آموزشـــــی  را ا
کارآفرینـــــی از احتمال دچار شـــــدن به انحـــــراف تاریخی  و ترویجـــــی 

کاست. پروتستان خواهد 
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بررسی میزان انطباق سبك زندگی زنان
معلم شهر قزوین با سبک زندگی اسالمی

فاطمه آیتی غفاری

که برخاسته از باورها  سعادت مندی و یا شقاوت مندی هر شخص رهین رفتارهای اختیاری اوست 
کس مبتنی بر  و ارزش های او می باشـــــد و از آن به فرهنگ یاد می شـــــود. بنابراین ســـــبک زندگی هر 
نوع فرهنگ اوســـــت و سبک زندگی اســـــالمی مبتنی بر ارزش ها و عقاید اســـــالمی می باشد. در این 
گروه مرجع  که قشر فرهیخته جامعه و به عنوان  که از معلمین آموزش و پرورش  میان طبیعی است 
محسوب می شـــــوند، انتظار می رود در انطباق سبک زندگی شان با آموزه های دینی و سبک زندگی 

اسالمی بیش از دیگران پیش رو باشند.  
کنونی، قشر معلمان شهر قزوین  بر این اســـــاس، به منظور سنجش این انطباق در واقعیت جامعه 
را به عنوان نمونه انتخاب نموده و مدل زیســـــت دینی این افراد را مورد سنجش قرار دادیم تا میزان 
انطباق سبک زندگی آنان با سبک زندگی اسالمی و آموزه های دینی در سه حوزه ازدواج، خانواده و 

گردد.  تفریحات آنان نمایان 
جامعه آماری در این تحقیق، بانوان معلم شـــــهر قزوین از شش مدرسه در ناحیه یک این شهر بود 
که 73/3 درصد آنها دارای مدرک لیسانس می باشند. همچنین انتخاب این شش مدرسه به طور 
تصادفی بوده اســـــت. روش این پژوهش، پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در مقیاس لیکرت صورت 

گرفته و نتایج بدست آمده در این تحقیق از طریق آزمون T تک نمونه ای به انجام رسیده است.
که سبک زندگی افراد جامعه )بانوان معلم شهر قزوین در این  یافته های پژوهش نشـــــان می دهند 
شـــــش مدرسه( در هر ســـــه مقوله ازدواج، خانواده و تفریحات به طور نســـــبی با مدل غربی آمیخته 
نبوده و تا حد نسبتا خوبی انطباق با سبک زندگی اسالمی و آموزه های دینی وجود دارد. البته الزم 
کامل و تمام در نگاه این افراد با آموزه های  که در هیچ یک از سه مورد ذکر شده انطباق  به ذکر است 

اسالمی مشاهده نمی شود.
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گاهی با خودمهارگری با توجه به  رابطه خداآ
گاهی و حرمت خود خودآ

عبداهلل رحیمی

خودمهارگری به عنوان توانایی عالی انسانی برای یک زندگی ارزشمند، امری حتمی و اجتناب ناپذیر 
است. اهمیت خودمهارگری در زندگی انسان موجب شده است که پژوهش گران، عوامل اختصاصی 
کنند. یکـــــی از عرصه های حائز اهمیت در مســـــأله خودمهارگری،  افزایش خودمهارگری را بررســـــی 
شناســـــایی متغیرهای تأثیرگذار، پیش بین و مداخله گر در خودمهارگری است. با جستجو در منابع 

گاهی و حرمت خود. گاهی، خودآ اسالمی می توان به سه متغیر در این زمینه دست یافت: خدآا
گاهـــــی و خودمهارگری با  پژوهش پیش رو با هدف شناســـــایی رابطـــــه و مدل رابطه عّلی بین خداآ
گرفت. روش پژوهش توصیفی  گاهی و حرمت خود در میان زنان و مردان انجام  میانجی گری خودآ
که از روش تحلیل مســـــیر، برای تجزیه و تحلیل داده های چهار مقیاس  از نوع همبســـــتگی اســـــت 
که به طور همزمان بر روی 933 نفر  گاهی، خودکنترلی، خودشناســـــی انسجامی و حرمت خود  خداآ
از دانشـــــجویان جامعة المصطفی العالمیه)ص( و جامعة الزهراء)س( با روش نمونه گیری خوشه ای 
گاهی و  کی از وجود رابطه معنادار و مثبـــــت بین خداآ اجرا شـــــده بود، اســـــتفاده شـــــد. یافته ها حا
گاهـــــی و حرمت خود و برازش مطلوب مدل عّلی ارائه شـــــده و  خودمهارگـــــری با میانجی گری خودآ
گاهی و حرمت خود  گاهی تا خودمهارگری از طریق میانجی گـــــری خودآ الگوی تحلیل مســـــیر خداآ
گاهی  گاهی و ذکر و یاد خداوند در خودمهارگری از طریق فرایندهای خودآ بود. بنابراین، تأثیر خداآ

و حرمت خود، تبیین پذیر است.
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مفهوم معروف، عوامل پدیداری و
روند شكل گیری آن از منظر قرآن و حدیث

مرتضی حائری شیرازی

معروف، در این پژوهش، پس از بررســـــی لغوی و اســـــتعماالت قرآنی و حدیثی به »کار خوب« یا »کار 
کرده  شناخته شده« تعریف شده است. عده ای فقط به واجبات و مستحبات در این تعریف بسنده 
گیر و  گوهر معنایی این واژه، شناخت فرا کرده اند.  یا آن را »کار شناخته شده« یا »کار خوب« معرفی 

آرامش بخش است.
کارهای خوب برای معروف و تقابل با منکر، »شایسته« بودن آن را می رساند. بر  وجود مصادیقی از 
این اســـــاس، معروف »کار خوب شناخته شده« و دارای سه رکن معنایی معرفت، شهرت و فضیلت 
کلی رفتارهای اجتماعی تفاوت های اساسی  اســـــت. لذا با واژه های عام ارزشـــــی اخالقی و مفاهیم 
ک برای شناخت و  کار خوب شناخته شده برای عموم افراد جامعه است. آن چه مال دارد. معروف، 

ُحسن این رفتار است عواملی چون عقل و فطرت، دین، قانون و ُعرف است.
کار نیکو در طی روندی سه مرحله ای به معروف در جامعه تبدیل  که  این عوامل سبب می شـــــوند 

کرد. شود. می توان این مراحل را در فرهنگ سازی اسالمی موجود در آیات و روایات مشاهده 
مرحله اول، تبیین فضائل اخالقی برای تک تک افراد اســـــت. پس از آن، به شناخت عمومی در امور 
که به معروف تبدیل شود. سپس از معروف متولد شده با »سفارش بر آن« و  پسندیده کمک می کند 
کید بر امر به معروف و نهی از منکر« پاسداری می کند. در این راستا، با چالش هایی چون تعارض  »تأ
که منکر  که در حیطه رفتار قرار نگیرد، معروفی  عوامل در معروف ســـــازی روبه رو می شـــــود. معروفی 

که معروف است از چالش های »معروف سازی« در جامعه می باشد. شده یا منکری 

چکیـــده آثــار بــرتـــر 60   



   61اسفــــنـد  1397ویـــژه نـامـه دهمـین جشـــنواره عــالمه حـلی

جشنواره های استانی
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با هدف افزایش عدالت در رقابت میان طالب و همچنین مشارکت مدیریت های استانی حوزه های 
علمیـــــه در برگزاری جشـــــنواره، از ســـــومین دوره جشـــــنواره در ســـــال 1389 به مـــــرور دبیرخانه های 
استانی جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در تمامی استان ها راه اندازی شـــــد که این دبیرخانه ها بر اساس 
دستورالعمل برگزاری جشنواره های استانی، آثار طالب استان خود را دریافت، ارزیابی، طی مراسمی 
از برگزیدگان جشنواره در استان خود تقدیر می نمایند. با اتمام جشنواره در مرحله استانی، آثار برتر 

دبیرخانه های استانی جهت رقابت کشوری به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال می شوند.
آنچه در پی می آید، گزارشی است اجمالی که توسط دبیران جشنواره در استان های مختلف از فرایند 

برگزاری جشنواره های استانی ارائه شده است.
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گزارش برگزاری چهارمین جشنواره عالمه حلی� 
آذربایجــان شـرقـی

با عنایت الهی جّل اســـــمه و توجهات حضرت ولی عصر)عج( در ظل برکات نظام مقدس جمهوری 
اســـــالمی ایران و با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری برای رشد و توسعه فرهنگ پژوهش 
در بین طالب علوم دینی، جشنواره عالمه حلی)ره( به همت حوزه های علمیه برادران و خواهران  
که در این دوره  برای چهارمین بار در ســـــطح استان آذربایجان شـــــرقی برگزار شد. الزم به ذکر است 
کتاب و در چهار سطح علمی به دبیرخانه جشنواره  تعداد 628 اثر در سه قالب مقاله، پایان نامه و 
واصل شد. 538 اثر متعلق به برادران طلبه و 90 اثر نیز متلعق به طالب خواهر بود. این آثار مطابق 
گروهای ده گانه علمی توسط بیست نفر از اساتید منتخب طی چند مرحله  آیین نامه جشنواره در 
)اصالت یابی، اجمالی و تفصیلی اول و دوم، و در برخی موارد تفصیلی ســـــوم( ارزیابی و نهایتا تعداد 
کتاب تألیفی و ترجمه ای بود، منتخب و ضمن تجلیل  که متشکل از 3 مقاله، 2 پایان نامه و 2  14 اثر 

در استان، برای ادامه فرایند ارزیابی به دبیرخانه مرکزی ارسال شدند. 
الزم است در این مجال از محضر رئیس محترم شورای حوزه علمیه و نماینده ولی فقیه در استان، 
مدیر محترم حوزه علمیه برادران و مدیران محترم سابق و حاضر حوزه علمیه خواهران و همچنین 
کمال تشکر را داشته و از  که ما را در برگزاری این دوره از جشنواره یاری نمودند،  گرانقدری  اســـــاتید 

خداوند متعال دوام توفیقات ایشان را خواستار باشیم.

 حجت االسالم والمسلمین رحیم شاهدی
مسئول دبیرخانه در استان آذربایجان شرقی
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گزارش برگزاری نخستین جشنواره عالمه حلی� 
آذربایجــان غربی

کمال را می پیماید. پژوهش نیز حیات و بالندگی دانش است. پژوهش  انســـــان با علم حیات می یابد و مراتب 
با پرسش آغاز می شود و با نوآوری به ثمر می نشیند. بدون توجه به پرسش و روحیه پرسش گری در نظام های 
گیران یک دانش، در حقیقت، با پژوهش  کرد. فرا آموزشی، نمی توان به معنای واقعی آموزش داشت و پژوهش 
گســـــتره علم توســـــعه می دهند و از این رهگذر، افق های رشد و تعالی را برای جامعه نیز  قلمرو جان خود را در 

ترسیم می نمایند. 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( بستری اســـــت تا انگیزه تحقیق و جســـــتجوگری را در طالب جوان تقویت نموده و ره آورد 
کرده و پاس بدارد و نشاط علمی و روحیه پژوهش را در بین طالب بگستراند. روشن است  ارزشمند آنان را شناسایی 

کنار دیگر برنامه های مؤثر و استقرار نظام آموزش پژوهش محور بهتر میسر می شود.  که نیل به اهداف جشنواره، در 
معاونت پژوهش اســـــتان از ســـــال تحصیلی 95 - 1394 با رویکردی جدید، فعالیت خـــــود را با تعیین اهداف 
گام به گام مســـــیر رشد را پیموده اســـــت. به منظور زمینه سازی و رسیدن به  مشـــــخص آغاز نموده و به صورت 
کار جشنواره عالمه  کسب شرایط برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره(، یک جشنواره بومی با ساز و  ســـــطح الزم و 
که در نتیجۀ آن، اســـــتان آذربایجان غربی با 980 درصد رشد در جشنواره نهم،  حلی)ره( در اســـــتان برگزار شد 

کشور به دست آورد. باالترین نرخ رشد مشارکت در جشنواره را در سطح 
کسب شرایط الزم، نخســـــتین جشنواره عالمه حلی)ره( در استان، همزمان با جشنواره دهم سراسری  پس از 
کارگاه های متعدد روش تحقیق و مقاله نویسی و  کالس ها و  کار نمود. اطالع رســـــانی و تشویق، برگزاری  آغاز به 
گسترش علوم انسانی برای  کنگره بین المللی نقش شـــــیعه در پیدایش و  دعوت از اســـــاتید دبیرخانه مرکزی و 
گرفته در این دوره می باشـــــد. استان آذربایجان غربی 12  حضور در مدارس اســـــتان، از جمله اقدامات انجام 
که از این  مدرســـــه برادران و 12 مدرسه خواهران دارد. در نخستین دوره جشـــــنواره استانی، 562 اثر ثبت شد 
تعداد، 356 اثر به مرحلۀ ارزیابی تفصیلی راه یافت. جلســـــه انتخاب برگزیدگان نهایی جشنواره استانی پس از 
حدود 4 ســـــاعت بررسی، 12 اثر را به عنوان آثار برگزیده معرفی نمود و حدود 30 اثر نیز به عنوان شایسته تقدیر 

تعیین شدند.
گسترش پژوهش در مدرسه،  که مدارس اســـــتان نیز از لحاظ: 1. میزان مشارکت و توفیق در  الزم به ذکر است 
کیفیـــــت و میزان تولید آثار علمی و 3. نحوه تعامل، هماهنگی و نظم ســـــازمانی، مورد ارزیابی و رتبه بندی   .2
کارنامه پژوهشی با تعیین نقاط قوت و ضعف برای مدارس صادر می شود. در مراسم  قرار می گیرند و در نهایت 

اختتامیه، عالوه بر تقدیر از طالب برگزیده، از مدارس برگزیدۀ برادران و خواهران نیز تقدیر به عمل می آید.
کر هستیم و از  در پایان خداوند متعال را به خاطر توفیقات به دســـــت آمده، مخصوصًا برگزاری جشـــــنواره  شـــــا
که در این امر قدمی برداشـــــتند و جشنواره اســـــتانی را یاری نمودند، قدردانی نموده  زحمات همه بزرگوارانی 
ج می نهیم و برای همه مسئوالن دلسوز و خدوم، مخصوصا اعضای محترم  گرانقدر را ار و تالش های اســـــاتید 

دبیرخانه مرکزی، دوام توفیق و سالمتی و طول عمر مسئلت می نماییم.

   جعفر علی زاده
مسئول دبیرخانه در استان آذربایجان غربی
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
اردبیـــــــل

جشنواره عالمه حلی)ره( از مهم ترین سیاست های معاونت پژوهش برای ایجاد روحیه پژوهش و 
تقویت آن در بین طالب جوان است.

گذشته، اطالع رسانی الزم نسبت به جشنواره در مدارس علمیه انجام  امسال نیز همچون سنوات 
شـــــد؛ اما به دلیل پاره ای از مشـــــکالت، تعداد محدودتری از حوزه علمیه برادران برای شـــــرکت در 
کل آثار ثبت شده برادران 5 اثر در قالب مقاله  که  کردند؛ به طوری  دومین جشـــــنواره استانی اقدام 
که پس از انجام ارزیابی اجمالی، 3 اثر موفق به راه یابی به مرحله ارزیابی تفصیلی شدند. از بین  بود 

کشوری جشنواره شدند. این آثار نیز، 2 اثر موفق به احراز رتبه برگزیده و شرکت در مرحله 
کتاب شرکت داده  در بخش خواهران نیز در مجموع 90 اثر در قالب 61 مقاله، 27 تحقیق پایانی و 2 
که پس از ارزیابی های اجمالی و تفصیلی، در نهایـــــت 14 اثر منتخب این بخش نیز به مرحله  شـــــد 

کردند. کشوری راه پیدا 

 حجت االسالم والمسلمین مهرداد پوراسکندری
مسئول دبیرخانه در استان اردبیل
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گزارش برگزاری هشتمین جشنواره استانی عالمه حلی� 
اصفــــهان

دبیرخانه استان اصفهان در هماهنگی با دبیرخانه مرکزی جشنواره تا 30 دی ماه 1396 فراخوان 
کرد. جشنواره را از طریق پیامک، بنر و پوستر اطالع رسانی 

در این دوره 820 اثر توســـــط برادران طلبه و 562 اثر توســـــط خواهران طلبه )جمعا 1382 اثر( به 
که پس از انجام ارزیابی اجمالی، 350 اثر از بـــــرادران و 206 اثر از  دبیرخانه اصفهان ارســـــال شـــــد 
کـــــدام از این آثار دو بار  کردند. در این مرحله، هر  خواهـــــران به مرحله ارزیابی تفصیلـــــی راه پیدا 
که نتیجه آن راهیابی 25 اثر از برادران و 26 اثر از خواهران به مرحله داوری  ارزیابی تفصیلی شدند 
که نهایتا با برگزاری شورای علمی، 10 اثر از برادران و 15 اثر از خواهران به عنوان برگزیده استان  بود 

انتخاب شدند.
مراســـــم اختتامیه هشتمین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( اســـــتان اصفهان روز پنج شنبه 1 آذر ماه 
1397 در آســـــتانه میالد با سعادت نبی مکرم اسالم، در ســـــالن مؤسسه تحقیقات و نشر معارف 
اهل البیت� با پیـــــام مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری و ســـــخنرانی آیت اهلل 
حســـــینی بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه برگزار و از صاحبان آثار برگزیده تجلیل به 

عمل آمد. 

 محمد اکبری
مسئول دبیرخانه در استان اصفهان
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
البــــــــرز

کنون  کـــــه ا بی شـــــبهه برگـــــزاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( 
گســـــتره  بـــــه شـــــجره ای تنومند می ماند و شـــــاخه های آن 
حوزه هـــــای علمیه را در نوردیده اســـــت، برنامه ای به غایت 
که طلیعه ای  استوار، انگیزه ساز و هدفمند می نماید. چنان 
شـــــگفت انگیز و فرح بخـــــش بـــــرای شـــــیفتگان و پدیده ای 

دهشت بار برای بدخواهان و معاندان به شمار می آید. 
کمند دشـــــمنی و  که حـــــوزه علمیه در  امـــــا صد افســـــوس 
گرفتار آمده است. لیک این همه غمگنی  خیره سری برخی 
و غصه انـــــدوزی نباید راهبردهای پیش برنـــــده حوزه را به 
چالش های فرصت سوز و مشکل ساز افکند. بلکه ضروری 
است تا هیئت های اندیشه ورز، راه های برون رفت و ره آورد 
کوشـــــا در جاده جّدیت و  کنند و نیروهای  رهایی انشـــــاد 
گام نهند. نه آن که بر ریشـــــه های درهـــــم تنیده و  همـــــت 
کم مایگی و  فرو رفتـــــه آن، تیغ تیز بی مهری نهنـــــد و بهانه 
کژ  گرد و غبار بی مهری و  گر  که ا کنند. چرا  سخت روزی ساز 
اندیشی، سیمای برومند جشنواره را بیاالید، به یقین امید 
بهروزی و سعادتمندی را از دل های تفتیده بر می افکند و 
کی پژوهش گران را می رباید. پس جشـــــنواره  چابکی و چاال
پژوهش گران جوان ضرورتا ســـــزامند نیروبخشی، پویایی و 
گسترد و  که دامن همت  روزآمدی افزون تر است و می باید 

پیرایه های مادی و معنوی را زدود.
در این جا تذکار چند نکته به نظر می آید:

کنـــــون دبیـــــری چنـــــد دوره اســـــتانی را تجربه  که تا 1. حقیـــــر 
که ارتباط دبیرخانه مرکزی و سایر  کرده ام، چنین می اندیشـــــم 
فرهیختگان استانی می بایست از قرابت، صمیمیت و استواری 
گـــــردد و دورهمی ها و خوشخوشـــــان های  کامیاب  بیشـــــتری 
گرمی و شـــــادابی دل ها نو به نو شود و  بیشـــــتری تحقق یابد تا 

گسترده باشد.  َکَرم  اندوخته ها  همواره خواِن 
گرچـــــه واســـــپاری امـــــور به مـــــدارس، امری شایســـــته   .2
که ساز و  می نماید لیکن جشـــــنواره مدرسه ای در شرایطی 
برگ امور مهیا نیســـــت، یعنی تنزل از عرش بر فرش. یعنی 
حراج اندوخته ها به ثمن بخس. این طرح همچون برخی 

 حجت االسالم والمسلمین علی اکبر رضایی
مسئول دبیرخانه در استان البرز

که آفتاب ســـــوزان، این گونه  دیگر چنان ریشـــــه بخشکاند 
نامهربان و ســـــوزنده نیســـــت. زیرا هنـــــوز تمامی مدارس 
ک و ُچست نیستند تا صخره های پژوهش را  آن چنان چاال
که در دّره بی تجربگی  به سهولت بپیمایند و بیم آن می رود 
فـــــرو افتند یـــــا از َنَفس حق گویی بـــــاز ایســـــتند. پس باید 
کوشید تا جشنواره عالمه حلی)ره( نه تنها فرهنگ  بیشتر 
که  پژوهش گری را به دورترین نقطه حوزوی میهن رساند 

نشانی َمهین و نامور در عرصه جهانی سازد.       
3. ایده سرانه تغذیه برای هر طلبه هم عدالت محور است 
گر سبد پرپیمانه حمایتی  و هم عموم گستر. به نظر حقیر ا
گیـــــرد و به غفلت یا عمد  از پژوهش، ســـــرانه هر طلبه را فرا 
گستره تحصیل  که در  جامانده ای نگذارد و نه برای یک بار 
اعاده شـــــود، هـــــر دانش آموختـــــه حوزوی خواهـــــد و باید 
که یک دوره آموزش »روش تحقیق« را فراچنگ  توانســـــت 
آورد و ذهـــــن پژوهش گر خود را ورزیدگی و تنومندی دهد و 

دل پژوهش خواه خویش را آسودگی و خرسندی بخشد.
4. پیشینه دوساله البرز نشان گر جنب وجوش وصف ناپذیر 
کارزار جشـــــنواره  طالب برای حضور جدی و شایســـــته در 
که عدد  گذشـــــته چنین به یاد مـــــی آورد  اســـــت. رجوع به 
شـــــرکت کنندگان خواهر و برادر از شـــــمار انگشت های یک 
کاســـــتی می پذیرفت. اما تالش برخی و همت و  دســـــت، 
که در دوره  حمایت بعضی دیگر بدان حد نتیجه بخشـــــید 
دوم جشـــــنواره اســـــتان البرز خواهران عدد 288 و برادران 
کردند.  از این میان،  کارنامه خود ثبت  شـــــماره 257 را در 
شـــــش خواهر از رتبه اول تا ســـــوم را پیمودنـــــد و یک برادر 
گرفت. هر چند ایـــــن آمار با توجه  نیز در رتبه ســـــوم جای 
به سابقه پیش گفته بســـــیار امیدآفرین است، اما حقیر بر 
کیفیت آثار پای می فشرم  آموزش عمیق تر طالب و ارتقای 
کوشـــــید و همت  که همچنان می بایســـــت  و بر این باورم 
به خرج داد تا هم عدد شـــــرکت کننده برافرازد و هم نشان 
گـــــردد. البته به لطـــــف و عنایت حضرت  کیفیت پررنگ تر 

باری و توجه حضرت صاحب)عج(.
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گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی عالمه حلی� 
ایـــــــالم

کردن امر پژوهش در   جشـــــنواره عالمه حلی)ره( از اقدامات قابل توجه و موثـــــر در جهت احیا و نهادینه 
حوزه های علمیه اســـــت و بستر مناسبی است برای اینکه در رقابتی سازنده، طالب و روحانیون جوان، 
که  گذارند. با توجه به اینکه هنوز چند سالی بیش نیست  ذوق و اســـــتعداد پژوهشـــــی خود را به آزمون 
کاستی هایی نیز هست؛  کنار نقاط قوت آن،  این جشنوره در سطح استان ها برگزار می شود، طبیعتا در 
اما با اندوخته تجربه برگزاری دوره های قبل و برنامه ریزی و سیاســـــت گذاری های جامع تر امید اســـــت 
این حرکت مبارک، پرتوان تر به راه خود ادامه دهد و هر ســـــال شـــــاهد برگزاری پررونق آن میان طالب و 

روحانیون عالقه مند باشیم.
که با هماهنگی دبیرخانه مرکزی جشنواره و اخذ  کرد  حوزه علمیه اســـــتان ایالم امسال این توفیق را پیدا 
مجوزهای الزم، شاهد برگزاری اولین جشنواره استانی عالمه حلی)ره( باشد. با توجه به زمان محدودی 
گزیر بصورت فشرده و پرکار شروع به فراهم آوردن مقدمات جشنواره نمودیم. بعد  که در اختیار داشتیم نا
از تشـــــکیل شورای جشنواره و تعیین دبیر استانی، در اولین قدم اقدام به اطالع رسانی فراخوان جشنواره 
شـــــد. اهم این اقدامات عبارت بودند از : چاپ و توزیع پوســـــتر و بنر در ســـــطح مدارس، اطالع رسانی در 

گروه های مجازی طالب و روحانیون و مصاحبه با خبرگزاری های مرتبط با حوزه. کانال ها و 
کارگاه های آموزشی روش پژوهش و مقاله نویسی شد و در مجموع تعداد  در مرحله بعد اقدام به برگزاری 
کانال معاونت  کارگاه ها در  گردید. در تکمیل این  15 جلســـــه در سطح هفت مدرسه علمیه استان برگزار 
گروه های مجازی مرتبط با طالب باز نشر  پژوهش اســـــتان نیز آموزش های مختلف بارگزاری و در سطح 

داده می شد.
بحمداهلل با آنکه اولین دوره جشـــــنواره در استان بود اما اســـــتقبال طالب و روحانیون قابل توجه بود و 

نوید چشم انداز روشنی برای آینده پژوهش در حوزه های علمیه استان را داد. 
در این دوره از جشنواره جمعا تعداد 171 اثر از 142 نفر خواهر و برادر طلبه به جشنواره ارسال شد.  بعد 
از ارزیابی های علمی توسط داوران جشنواره، تعداد 28 اثر حِائز مقام های اول تا سوم و شایسته تقدیر 

شدند.
مراســـــم اختتامیه اولین جشـــــنواره اســـــتانی حوزه های علمیه اســـــتان ایالم در روز سه شـــــنبه مورخه 
1397/09/06 با حضور نماینده محترم ولی فقیه در اســـــتان و امام جمعه معزز ایالم، اساتید و رؤسای 
دانشگاه ها، مدیران دســـــتگاه های فرهنگی و طالب حوزه های علمیه خواهران و برادران استان برگزار 

شد و از برگزیدگان با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.

 حجت االسالم والمسلمین علی اصغر بسطامی
مسئول دبیرخانه در استان ایالم
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کتاب هدایت انســـــان است و در مسیر هدایت بخشی، به تفکر و تدبر در معارف وحیانی توجه  قرآن 
کتاب الهی  ْقَفاُلَها« )محمد -24(. افزون بر این، این 

َ
ْم َعَلٰی ُقُلوٍب أ

َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ َفاَل َیَتَدّبَ

َ
ویژه دارد. »أ

با تشـــــویق انسان موجود در عالم ماده به اندیشـــــه در آیات انفسی و آفاقی، او را به شدت از تقلید، 
کر و الالنی  تعصب، جمود فکری، قشـــــری گری و روزمرگی بر حذر می دارد و بدتریـــــن جنبندگان را 
 َیْعِقُلوَن » )انفال - 

َ
ِذیَن ال

َ
ّمُ اْلُبْکُم اّل َواّبِ ِعْنَد اهلِل الّصُ

َ
که اهل تعقل نیستند »ِإّنَ َشّرَ الّد می شـــــمارد 

کتاب تدوین )قرآن(  که تنها از مسیر تفکر در آیات  22(. بنابراین از  آموزه های قرآنی به دست می آید 
کتاب تکوین )عالم هستی( می توان به رضا و رضوان الهی در دنیا و آخرت راه یافت. تفکر مقدمه  و 
که بدون تفکر دسترســـــی به فهم درســـــت، عمیق و جامع معارف  وحی و مقدم بر آن اســـــت؛ چرا 
وحیانی امکان پذیر نیســـــت. پژوهش نیز چیزی جز فهم خاّلق در راســـــتای پاسخ گویی به مسائل 
گون نیست. بر همین اساس، یکی از  گونا حل ناشـــــده علوم و پیش بردن مرز دانش در عرصه های 
کشور است. جشنواره  کشـــــوری، پژوهش های ناظر به نیازهای آن  مؤلفه های اصلی اســـــتقالل هر 
عالمه حلی)ره( نیز در همین راســـــتا قابل تفسیر است؛ زیرا می تواند بستر مناسبی برای شناسایی، 

شکوفایی و جهت دهی به استعدادهای پژوهشی طالب جوان باشد.
کتاب، تحقیق پایانی و پایان نامه،   مجموع آثار ارسالی به این دوره از جشنواره استانی در قالب مقاله، 
229 اثر است که 122 اثر آن مربوط به حوزه علمیه برادران و 107 اثر آن مربوط به حوزه علمیه خواهران 
می باشد. دبیرخانه جشـــــنواره استانی از همکاری 8 ارزیاب از اســـــاتید شاخص و مجرب حوزه های 
علمیه خواهران و برادران استان بهره برد. پس از بررسی های اجمالی و تفصیلی آثار، تعداد 22 اثر به 
که 13 اثر مربوط به طالب برادر و 9 اثر مربوط به طالب خواهر  عنوان آثار برتر اســـــتان انتخاب شـــــدند 
بود. از 13 اثر برادران، 7 اثر  برگزیده و 6 اثر  شایســـــته تقدیر شناخته شد و از 9 اثر خواهران نیز یک اثر  

برگزیده و 8 اثر  شایسته تقدیر معرفی شد.
جهت تقویت انگیزه و ارتقای ســـــطح پژوهش شرکت کنندگان در جشنواره، برگه ارزیابی آثار، شامل 
گردید و افراد منتخب نیز جوایز خود را در مراسم  نقاط قوت و ضعف هر اثر، به شرکت کنندگان ارائه 
اختتامیه ســـــومین جشنواره عالمه حلی)ره( بوشهر در تاریخ چهارشـــــنبه 23 آبان ماه سال 1397 

دریافت نمودند.

 حجت االسالم والمسلمین حسین فقیه
مسئول دبیرخانه در استان بوشهر
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تهــــران

کل  که مجموع  هشتمین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( استان تهران در سال جاری در شرایطی برگزار شد 
کتاب و پایان نامه؛ بالغ بر 1772 اثر بوده است.  آثار ارسالی حوزه علمیه برادران و خواهران شامل مقاله، 
از مجمـــــوع آثار ارســـــالی، به تفکیک 725 اثر از حوزه علمیه بـــــرداران و 1047 اثر از حوزه علمیه خواهران 
گرفته اند. فرایند ارزیابی در ســـــه ســـــطح اجمالی،  اســـــتان تهران در این رقابت علمی مورد ارزیابی قرار 
کنار رفتن آثار فاقد شرایط اولیه،  که پس از مرحله اول و با  تفصیلی اول و تفصیلی دوم صورت پذیرفته 
کردند. در نهایت و  479 اثـــــر از مجموع آثار حوزه خواهران و بـــــرادران به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا 
پس از طی دو و در بعضی موارد، ســـــه مرحله داوری علمی در سطح ارزیابی تفصیلی، رقابت ها با نتایج 

زیر به پایان رسید: 
گرفتند، همچنین یک اثر به  یک اثر از حوزه علمیه خواهران حایز رتبه دوم و 13 اثر در جایگاه سوم قرار 
عنوان شایســـــته تقدیر و 9 اثر به عنوان قابل تحسین شناخته شدند. در میان آثار برادران نیز، 12 اثر در 

گرفتند و هشت اثر به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند. رتبه سوم قرار 
از جهت تعداد آثار ارسالی، امسال نسبت به سال گذشته شاهد رشد نسبی هستیم و از جهت کیفی نیز با 
کیفیت محتوای  توجه به تجربه چند ساله ارزیابان و مجموعه دبیرخانه استان تهران، سعی شده است 
کننده به مرحله تفصیلی دوم، در مقایســـــه با یکدیگر و با توجه به ســـــطح نویسنده مالحظه  آثار صعود 
کتاب و پایان نامه نویسی  کیفیت آثار صرفًا متکی بر مؤلفه های تکنیکی مقاله،  شود. بنابراین سنجش 
کیفی اثر در مواجهه و مقایسه نســـــبی با دیگر آثار سنجیده شود. این  نبوده اســـــت و سعی شـــــده عیار 

کیفیت استدالل بر عهده ارزیابان بوده است. مقایسه و سنجش نیز با توجه به شاخص 
کید بر ایجاد فضای رقابت سالم میان طالب پژوهش گر،  دبیرخانه جشنواره عالمه حلی استان تهران با تأ
کار خود قرار داده است.  هرساله توسعه رقابت به سطح مدارس را به مثابه یک استراتژی مهم سرلوحه 
بدین منظور، فهرست تفصیلی آمار رقابتی مدارس علمیه خواهران و برادران با توجه به کمیت و کیفیت 
آثار ارسالی، در ویژه نامه اختتامه جشنواره استان تهران منتشر می گردد تا از این رهگذر مدارس علمیه 

عیار فعالیت علمی پژوهشی خود را در مقایسه با دیگر مدارس مشاهده نمایند.
تالش دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی اســـــتان تهران همواره بر رعایت اخالق و دقت در ارزیابی ها و بر 
تقویت شور رقابت علمی در میان طالب و مدارس علمیه استان تهران معطوف بوده است. از این رو بر 
گسترده )و نه فردی( در حوزه های علمیه از رهگذر حمایت  گونه رشد بالنده در سطح  که هر  این باوریم 

از این گونه جشنواره ها ممکن خواهد بود.

 محمد کریمی
مسئول دبیرخانه در استان تهران
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چهارمحال و بختیاری

کشوری عالمه حلی)ره( در اســـــتان چهارمحال و بختیاری در قالب دومین  دهمین دوره جشـــــنواره 
کشـــــور آغاز شد و علی رغم مالحظات و مشکالت مالی و اجرایی  جشنواره استانی، همزمان با سراسر 
موجود، در سطحی مناســـــب و در مجموع با ثبت نام 831 اثر از حوزه های علمیه خواهران و برادران 

استان برگزار شد. 
در این دوره از جشنواره، 499 اثر از حوزه علمیه برادران و 332 اثر از حوزه علمیه خواهران به دبیرخانه 
گردید. از این تعداد و پس از انجام بررسی های الزم و ارزیابی آثار در سه مرحله  استانی جشنواره ارسال 
اجمالی، تفصیلی اول و دوم و در موارد الزم ارزیابی سوم، تعداد 12 اثر به تفکیک 6 اثر از حوزه علمیه 
خواهران و 6 اثر از حوزه علمیه برادران به عنوان اثر برگزیده مشـــــخص شـــــده و برای شرکت در مرحله 

کشوری به قم ارسال شد. 
همچنین در جلســـــه شورای جشـــــنواره اســـــتانی، تعداد 14 اثر از حوزه علمیه خواهران و 5 اثر از حوزه 
علمیه برادران استان به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند و مراسم اختتامیه دومین جشنواره 
اســـــتانی روز شنبه 27 بهمن ماه با حضور حجت االسالم و المســـــلمین مازنی، دبیر محترم جشنواره 

کشوری، در شهرکرد برگزار شد.
کمی  الزم به ذکر اســـــت از آنجایی که از آغاز فعالیت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه استان مدت 
می گذرد، افزایش تعداد آثار ارســـــالی برادران به جشـــــنواره از تعداد 9 اثر در سال 1393 به 64 اثر در سال 
1394 ، 205 اثر در ســـــال 1395 و 831 اثر در ســـــال 1396، نشـــــان از موفقیت برنامه ریزی این استان در 
راستای ارتقای سطح برگزاری جشنواره استانی عالمه حلی)ره( بوده و برگزاری دومین دوره جشنواره در 
گامی مهم در فرایند رشد و ارتقای علمی و پژوهشی حوزه های علمیه استان محسوب می شود. استان، 
گذشته در دستور  کیفی آثار ارسالی طالب به جشنواره استانی عالمه حلی)ره( از سال  ارتقای ســـــطح 
گرفته و در این راســـــتا طالب و اساتید مستعد پژوهشـــــی در مدارس علمیه استان شناسایی  کار قرار 

شده و برنامه تقویت علمی و پژوهشی ایشان اجرایی می گردد. 
الزم به ذکر اســـــت نداشـــــتن منابع اعتباری مســـــتقل و مناســـــب، نوپایی فعالیت های پژوهشی در 
اســـــتان، مشکالت ناشی از ابالغ سازمان نفرات نیروی انسانی پژوهش مدارس علمیه از جمله موانع 
که امید است با لطف و عنایت  و مشـــــکالت پیش روی فعالیت های پژوهشی در این استان می باشد 
الهی و حمایت هر چه بیشتر مادی و معنوی معاونت پژوهش حوزه های علمیه شاهد رشد، توسعه و 

شکوفایی بیش از پیش فعالیت های علمی و پژوهشی در مدارس علمیه استان باشیم.

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید نادری
مسئول دبیرخانه در استان چهارمحال و بختیاری
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خوزستان

که می تواند حرکت این پیشـــــرفت را  در مســـــیر پیشـــــرفت و تعالی حوزه های علمیه یکی از عواملی 
شـــــتاب ببخشد، ارتقای ســـــطح پژوهش و تحقیق در این نهاد مقدس است. به تعبیر رهبر معظم 
انقـــــالب، بدون تحقیق، نوآوری و ژرف یابی در هیچ مقوله ای انســـــان نمی تواند به هدف های واال 
گاهی طالب جوان حوزه های علمیه  کند. به این مهم نمی رسیم، مگر اینکه نخست آ دست پیدا 
نســـــبت به شـــــیوه ها و الگوهای پژوهش در علوم دینی باال برود و ســـــپس بـــــا تمرین در پژوهش و 
گاهی صورت پذیرد. آنگاه در بخش تولید علم  تحقیق و روان شدن قلم علمی طلبه، سطح باال از آ

شاهد شکوفایی این حوزه علمیه مبارک باشیم.
گام بزرگی را در این عرصه  جشنواره عالمه حلی)ره( به عنوان پرچم دار تحقق این اهداف می تواند 
بردارد و هم چنین با معرفی اســـــتعدادهای ناب طالب جوان، دست اندرکاران پژوهش حوزه های 

گردد. کرده و از توان این جمع نخبگانی بهره مند  علمیه را با سرمایه های انسانی خود آشنا 
که در  با فعال شـــــدن دبیرخانه های استانی، دبیرخانه جشنواره در حوزه علمیه استان خوزستان 
ابتدای مسیر قرار دارد، با برگزاری سومین جشنواره استانی عالمه حلی در سطح استان خوزستان 

کند. توانسته است نقش خود را در راستای به ثمر رساندن آن اهداف متعالی ایفا 
بحمداهلل دبیرخانه سومین جشنواره عالمه حلی استان خوزستان با دریافت 1873 مقاله توانسته 
است رشد خوبی نسبت به آمار سال گذشته خود داشته باشد. از این آمار 1621 اثر مربوط به طالب 
بـــــرادر و 252 اثر نیز مربوط به طالب خواهر بوده اســـــت. از این تعداد آثـــــار، 16 اثر به عنوان برگزیده 
که در اختتامیه جشنواره عالمه حلی استان  جشـــــنواره در استان و 12 اثر هم شایسته تقدیر شدند 
خوزستان از  آن ها تقدیر شد. امیدواریم در سال های آینده بتوانیم شرایط الزم را جهت رشد بهتر 

در استان ایجاد نماییم.

 حجت االسالم والمسلمین محمدصادق رستم پور 
مسئول دبیرخانه در استان خوزستان
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زنجــــــــان

توســـــعه مرزهای علوم اسالمی و پاسخگویی به شـــــبهات و سؤاالت نو و حل مســـــائل اسالمی مورد نیاز 
جامعـــــه و نظام اســـــالمی، از مأموریت های اصلی حوزه های علمیه اســـــت. انجام ایـــــن مأموریت بدون 
که در مرزهای علوم اســـــالمی قدم می زنند و عالوه بر تســـــلط بر این علوم واجد  تربیـــــت طالب و فضالیی 
انگیزه ها و توانایی های الزم جهت پژوهش در این علوم هســـــتند، میسر نیست. چنین تربیتی در نظام 
آموزشـــــی حافظه محور امکان پذیر نیست. این نظام آموزشی تنها ابزاری برای انتقال معلومات است چرا 
کرد. افزایش جایگاه تفکر و یادگیری  کسب نخواهند  گیران، مهارت درک و حل مســـــائل نوظهور را  که فرا
که در  گیران، محصول نظام آموزش همراه با پژوهش اســـــت  فعال و ایجاد انگیزه و مهارت پژوهش در فرا

آن آموزش و پژوهش باهم درآمیخته اند.
به همین منظور معاونت پژوهش حوزه های علمیه، دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی را در سال 1387 با 
هدف تقویت روحیه پژوهش در بین طالب، تقویت نگارش آثار علمی، افزایش رقابت طالب در عرصه های 
گرایش طالب به مباحث تخصصی و جهت دهی فعالیت های پژوهشی طلبه ها به  علمی، زمینه ســـــازی 
که به مرور زمان این جشنواره با توجه به ظرفیت های  ســـــمت نیازهای پژوهشی حوزه را تأســـــیس نمود 

کرد. کار  استانی در استان ها نیز شروع به 
مجوز برگزاری جشـــــنواره استانی در زنجان در ســـــال 1395 و با توجه به حجم آثار ارسالی استان زنجان از 
ســـــوی دبیرخانه مرکزی صادر شد. بعد از انجام روال اداری و امضاء توافقنامه بین حوزه علمیه برادران و 
کرده و نخستیین جشنواره را در سال 1396 برگزار  کار  حوزه علمیه خواهران، دبیرخانه جشـــــنواره آغاز به 
که در این دوره  کنون به فضل الهی دومین جشـــــنواره عالمه حلی اســـــتان زنجان را برگزار می کنیم  کرد. ا

گذشته هستیم.  شاهد رشد 50 درصدی آثار نسبت به دوره 
بعد از اتمام مدت تعیین شـــــده برای ارســـــال آثار، 352 اثر در قالب مقالـــــه، پایان نامه و تحقیق پایانی به 
که 236 اثر متعلق به برادران طلبه و 116 اثر نیز متعلق به خواهران طلبه   دبیرخانه جشـــــنواره ارسال شد 
که از بین آنها 102 اثر به مرحله تفصیلی  گروه های ارزیاب تحویل داده شـــــد  بود. این آثار جهت ارزیابی به 
کشوری معرفی شد و  کرد و در پایان 7 اثر به عنوان آثار برگزیده جشـــــنواره استان زنجان به مرحله  راه پیدا 
که از میان آثار برگزیده، برادران 2 اثر و خواهران 5 اثر و از  13 اثر نیز به عنوان شایســـــته تقدیر شناخته شـــــد 

میان آثار شایسته تقدیر 8 اثر برای برادران و 8 اثر برای خواهران بود.
دستاورد امروز نتیجه حمایت های معاونان پژوهش حوزه های علمیه برادران و خواهران کشور، مسئوالن 
محترم جشـــــنواره عالمه حلی مرکز مدیریت و تالش مدیران و معاونان پژوهش مدارس علمیه برادران و 
خواهران استان و نیز اساتید ارزیاب جشنواره و  تالش های بی وقفه معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 

کمال امتنان را از همه بزرگواران دارم. سرکار خانم میرعیسی خانی می باشد. 

 حجت االسالم والمسلمین مهدی مرادخانی
مسئول دبیرخانه در استان زنجان
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گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
سمنان

که  298  در جشنواره عالمه حلی استان ســـــمنان، تعداد 388  اثر به دبیرخانه استانی ارسال شد 
اثـــــر اختصاص به برادران و 90 اثر اختصاص به خواهران داشـــــت. 34 اثر نیـــــز به عنوان آثار ویژه، در 

دبیرخانه ثبت شد. 
که 190  گرفت  231 اثر در ارزیابی اجمالی پذیرفته شد  که توســـــط 31 ارزیاب صورت  در ارزیابی هایی 
که 110 اثر آن، متعلق  اثر آن، متعلق به برادران بود و در ارزیابی تفصیلی اول نیز 147 اثر پذیرفته شد 

که  71 اثر متعلق به برادران بود.  به برادران بود. در ارزیابی تفصیلی دوم هم 107 اثر پذیرفته شد 
که 25 اثر آن مربـــــوط به برادران بود و در داوری  کردند  در نهایت 44 اثر به داوری اســـــتانی راه پیدا 
که  که در نهایت دقت و سخت گیری انجام شد 6 اثر به عنوان برگزیده رتبه 3 انتخاب شدند  استانی 

5 اثر آن متعلق به خواهران می باشد.
کالم، 78 اثر مربوط به  گروه علمی  از آثار ارســـــالی به این دوره از جشنواره استانی، 92 اثر مربوط به 
اخالق و تربیت، 75 اثر مربوط به علوم انســـــانی مرتبط با حوزه دین، 64 اثر مربوط به فقه و حقوق 
اسالمی، 30 اثر مربوط به ادبیات عرب، 25 اثر مربوط به تفسیر و علوم قرآنی، 9 اثر مربوط به اصول 
فقه، 4 اثر مربوط به تاریخ اســـــالم، 2 اثر مربوط به علوم حدیث و 2 اثر مربوط به فلســـــفه و منطق 

بوده است.
اختتامیه جشنواره استانی در 16 بهمن 97 با حضور روحانیون، طالب پژوهش گر و اساتید پژوهشی 
خواهر و برادر برگزار شد. ســـــخنران اختتامیه حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد  رهدار، رئیس 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه بود. قبل از ایشان، حجت االسالم والمسلمین 
گزارشی از روند جشنواره ارائه نمودند  محمدحسن رستمیان، رئیس جشنواره عالمه حلی استان 
و دو نفر از منتخبین جشنواره نیز به ارائه آثار خویش پرداختند تا در نهایت از 6 اثر منتخب استانی 

تجلیل شود.

 حجت االسالم والمسلمین محسن انصاری نیا
مسئول دبیرخانه در استان سمنان
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سیستان و بلوچستان

امـــــام باقر)ع( می فرمایند: »همه جنبندگان زمین بر طالب علم درود می فرســـــتند، حتی ماهی های 
دریا« مهم ترین وظیفه طلبه فاضل، پاســـــداری از حقیقت و دعوت انسان ها به سوی خداوند است. 
گاهی  ک محقق نمی شـــــود، بلکه باید همراه بـــــا عنصر بصیرت و آ این مهم به صرف داشـــــتن نیت پا
گر بر پایه دانش، بینش و دقت الزم باشد  گاهی به مســـــائل روز جامعه اســـــالمی ا باشـــــد. بصیرت و آ

گردد. می تواند حالل مشکالت فکری، اعتقادی و اجتماعی 
کمال اخروی  کلید فتح قله های موفقیت و سعادت دنیا است، تضمین کننده  پژوهش عالوه بر اینکه 
که خداوند متعال تنهـــــا راه پذیرش دین را تحقیق قرار داده و  نیز خواهد بود. به همین دلیل اســـــت 
که  که فردی  اصـــــول دین را از راه پژوهش، تحقیق و تدبر می پذیـــــرد و تقلید در آنها را بر نمی تابد؛ چرا 
کند به ندرت در برابر وسوسه های خناسان و شبهات دچار  از این مسیر به حقیقت دین دست پیدا 
که پژوهش  لغزش می گردد. به این لحاظ، اســـــاتید و طالب جوان و خردمند باید توجه داشته باشند 
گر آموزش صرف باشد قطعا میوه شیرین  از آموزش جدا نیست بلکه این دو مکمل یکدیگرند. یعنی ا
گرفت و از طرف دیگر امر پژوهش بدون آموزش ره به جائی نخواهد  آن در دسترس مردم قرار نخواهد 
گرانقدر الزم اســـــت با توجه به پویا بودن فقه امامیه و نیازهای زمان، در  برد. لذا بر اســـــاتید و طالب 
پی ژرف اندیشی در مبانی فقهی، اصولی، اعتقادی، تفسیری و... بوده تا جویندگان راه حقیقت را به 

کنند. سوی سخن و اندیشه ای صحیح هدایت 
که مزین به نام یک پژوهش گر توانا و مورد تحسین عالمان و متفکران است،  جشنواره عالمه حلی)ره( 
زمینه  مناسب احیا و تعالی فکری و پژوهشی برای شکوفایی حوزه های علمیه را فراهم خواهد نمود. 
که روزبه روز شـــــاهد شـــــکوفایی فکری طالب جوان برای پیش برد اهداف متعالی فقه امامیه در  امید 

سراسر عالم باشیم.
در دومین جشنواره اســـــتانی سیستان و بلوچستان جمعا 357 اثر از طالب برادر و خواهر وارد رقابت 
که از این تعداد 283 اثر متعلق به برادران طلبه و 74 اثر متعلق به خواهران طلبه بود.  علمی شـــــدند 
کاهش ســـــن شرکت کنندگان از 40 سال به 31 سال در این دوره، آثار برادران استان نسبت به  با وجود 

کاهش 50 درصدی مواجه بود. سال قبل 25 درصد رشد داشت و آثار خواهران با 
که سه اثر مربوط به برادران و چهار اثر مربوط  با انجام ارزیابی ها نهایتا 7 اثر حائز رتبه برگزیدگی شدند 

به خواهران بود.

 حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا کیخا
مسئول دبیرخانه در استان سیستان و بلوچستان
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فارس

حوزه های علمیه مکتب تشـــــّیع همواره در طول تاریخ مکانی برای اســـــتخراج اندیشه های زالل و 
که در جان و دل مجذوب جلوه های  ناب قرآن و اهل بیت)ع( بوده اند و عّده زیادی از انسان هایی 
گرانمایه خویش را در این  گشته بودند، این جلوه ها را به حق در ثقلین یافتند و عمر  ربوبی خداوند 
حوزه ها در راه تفهیم و تفّهم قرآن و پیامبر مکّرم اسالم)ص( وعترت طاهرینش)ع( صرف نمودند تا 

قطره ای از این اقیانوس بی کرانه را بشناسند و بشناسانند.
کنون که در ظّل توجهات و تفضالت الهی، فرصتی تاریخی نصیب نسل فعلی حوزویان شده است،  ا
بر ما الزم است در این راستا تالش نموده و به این اقیانوس دانش و معرفت پیوسته و جهانیان را با 
که بایستی به اقتضای زمان خود از ابزارهای نوین  این مکتب آشـــــنا نماییم. از این رو  واضح است 
کتاب و... به جویندگان  ارتباطی و علمی اســـــتفاده نموده و آن معارف بلند را در قالب های مقاله و 

معارف عرضه داریم.
جشـــــنواره عاّلمه حّلی)ره( یکی از این زمینه ها و ابزارهای خوب جهت رونق بخشی به این وظیفه 
کید  گردید، با تأ که پنجمین دوره جشنواره استانی برگزار  خطیر و پر ثمر است. در استان فارس نیز 
و توّجـــــه به رهنمود های بجا و منطقی معاونت محترم پژوهش حوزه های علمیه و ســـــایر اعضای 
محترم شورای سیاســـــتگذاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( ضمن تالش در راستای حفظ و توسعه 
کیفی گرایی توجه شـــــد و از میان 481 اثر برادران و 494 اثر خواهران و در مجموع  کمّیت موجود، بر 
که به دبیرخانه پنجمین جشـــــنواره عالمه حلی اســـــتان فارس رسیده بود، پس  از بین 975 اثری 
از انجـــــام مراحل مختلف ارزیابی های اجمالی، تفصیلی اول، تفصیلی دوم و تأیید روند جشـــــنواره 
توســـــط شورای علمی، تعداد 14 اثر به عنوان آثار برگزیده استان فارس انتخاب شدند. از این میان  

5 اثر مربوط به برادران و 9 اثر مربوط به خواهران بود. 

 حجت االسالم والمسلمین علی حسین کراری
مسئول دبیرخانه در استان فارس
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گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
قـــزوین

 »المؤمن اذا مات و ترك ورقًة واحدًة علیها علٌم تکون تلك الورقة یوم القیامة ســـــتراً فیما بینه و بین 
النار و اعطاه اهلل تبارك و تعالی بکل حرٍف مکتوٍب علیها مدینًة أوســـــع من الدنیا ســـــبع مرات ... « 

)امالی - صدوق(
که همه امور را تدبیر  که خالق و مالک زمین و آســـــمان است، رب و مدبری  شـــــکر خداوند متعال را 
گردید و در انتها به اختتامیه ســـــومین جشنواره  کرد و بدین ترتیب وظیفه دیگری انجام  و هدایت 

عاّلمه حلی استان قزوین منتهی شد. 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( یک جشنواره پژوهشی و رســـــمی حوزوی در راستای شناسایی آثار برتر 
پژوهشی و طالب پژوهشـــــگر موفق جهت حمایت و تقویت ایشان اســـــت. ارتقای روحیه علمی و 
پژوهشـــــی و ترغیب طالب محترم حوزه های علمیه اســـــتان قزوین برای دست به قلم بردن نیز از 
کردن مطالب علمی در دین اسالم جایگاه واالیی  که مکتوب  اهداف ضمنی جشـــــنواره است، زیرا 
دارد و روایت ذکر شده و ادله دیگر  بر اهمیت آن صحه می گذارند و به لطف خداوند متعال جشنواره 
در این مسیر قدم برداشته و موفق بوده است. در این جشنواره 416 اثر توسط طالب قزوین ثبت نام 
که 290 اثر برای برادران و 126 اثر برای خواهران بوده است. از بررسی این آثار در مجموع  شده بود 
که از نظر  که شـــــامل 8 اثر از برادران و 10 اثر از خواهران بود به عنوان آثار برتر انتخاب شـــــدند  18 اثر 

شورای علمی، 8 اثر دارای شرایط برگزیدگی و باقی آثار نیز شایسته تقدیر بودند.
کردند و  که ما را در انجام این وظیفه یاری و همراهی  در انتها از همه اســـــاتید و دوستان و عزیزانی 
مخصوصًا مدیران و معاونان پژوهش حوزه برادران و حوزه خواهران تشـــــکر ویژه داشته و قدردانی 

گرفته باشد. که زحمات این دوستان مورد رضایت خداوند متعال قرار  می کنم. امیدوارم 

 حجت االسالم و المسلمین مصطفی بیگدلی
مسئول دبیرخانه در استان قزوین
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گزارش برگزاری پنجمین جشنواره استانی عالمه حلی� 
قـــــم

در پنجمین دوره جشـــــنواره عالمه حلی)ره( حوزه علمیه قم، 1881 اثر پژوهشی مشارکت داده شد 
کـــــه از این میان 267 اثر متعلق به طالب جوان خواهر و 1614 اثر مربوط به طالب جوان برادر بود. 
کتاب، 101 اثر در قالب تحقیق پایانی و  از لحاظ قالب آثار نیز 1486 اثر در قالب مقاله، 61 اثر در قالب 

233 اثر در قالب پایان نامه سطح 3 شرکت داده شد.
همچنین از مجموع آثار دریافتی، 429 اثر در ســـــطح چهار، 442 اثر در سطح سه، 604 اثر در سطح 

دو و 406 اثر در سطح یک جشنواره ارزیابی شدند.
به لحاظ موضوع آثار نیز، 445 اثر در موضوع فقه و حقوق اســـــالمی، 220 اثر در اصول فقه، 356 اثر 
کالم، 173 اثر در موضوع اخالق و تربیت، 127 اثر در موضوع  در موضوع ادبیات، 178 اثر در موضوع 
علوم انسانی مرتبط با حوزه دین، 80 اثر در موضوع تفسیر و علوم قرآنی، 68 اثر در موضوع فلسفه 

و منطق، 53 اثر در موضوع تاریخ اسالم و 25 اثر در موضوع علوم حدیث و درایه جای داشتند.
پس از انجام ارزیابی ها و ســـــپس برگزاری شـــــورای علمی، نهایتا 85 اثر بـــــه عنوان آثار منتخب این 
که 10 اثر حائز رتبه اول برگزیدگی، 20 اثر حائز رتبه دوم  دوره از جشـــــنواره استان قم انتخاب شـــــدند 
کردند. کسب  برگزیدگی و 23 اثر حائز رتبه سوم برگزیدگی شدند و 32 اثر نیز عنوان شایسته تقدیر را 
از میـــــان 85 اثر منتخب، طالب برادر دارای 45 اثر برگزیده و 28 اثر شایســـــته تقدیر و بانوان طلبه 

دارای 8 اثر برگزیده و 4 اثر شایسته تقدیر بودند.
مراسم پایانی پنجمین جشنواره عالمه حلی استان قم روز پنج شنبه یازدهم بهمن ماه با سخنرانی 

آیت اهلل مروی برگزار شد.

 حجت االسالم والمسلمین سید موسی هاشمی تنکابنی
مسئول دبیرخانه در استان قم
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
کردستان

بی شک رقابت سالم بین گروه های علمی موجب آن خواهد بود تا متعلمان و دانش پژوهان پشتکار 
کرده و مرزهای جدیدی از علم و دانش را درنوردند و همواره بر غنای اندوخته های  خود را بیشـــــتر 
که در حوزه های علمیه ایجاد شده  علمی خود بیفزایند. بر همین اساس یکی از ابتکارهای خوبی 
و چندین سال اســـــت بین طالب علوم دینی در حال برگزاری و اجراست جشنواره عالمه حلی)ره( 

است و بحمداهلل دهمین دوره این جشنواره علمی در سطح حوزه های علمیه برگزار می شود.
کردستان نیز به حول و قوه الهی در این مسیر دومین جشنواره استانی عالمه  حوزه علمیه اســـــتان 
حلی)ره( را به صورت مشترک با حوزه علمیه خواهران استان برگزار کرد که در این جشنواره مجموعا 
کردند. از میان این آثار، 210 اثر مربوط به  از هـــــر دو حوزه برادران و خواهران تعداد 269 اثر شـــــرکت 
حـــــوزه علمیه خواهران و 59 اثر مربوط به حوزه علمیـــــه برادران بود. از مجموع آثار دریافتی، تعداد 
کـــــه در پایان ارزیابی ها، 13 اثر از حوزه  233 اثـــــر در قالب مقاله و 36 اثر در قالب تحقیق پایانی بود 
علمیه خواهران و 2 اثر از حوزه علمیه برادران به عنوان منتخب جشنواره استان معرفی و به مرحله 

کشوری راه یافتند.
در راســـــتای برگزاری این جشنواره در اســـــتان با توجه به نبود بودجه تخصیصی از ستاد قم و عدم 
کارشناســـــان ارزیاب روبه رو بودیم. در ضمن،   وجود منابع محلی، با مشکل پرداخت حق الزحمه 
گروه های  که تشکیل  نبود نیروی متخصص و من به الکفایه مشـــــکل را مضاعف می کند به طوری 
کمک شد.  علمی برای هر رشته ناممکن است و به ناچار برای بررسی آثار از استان همدان دریافت 
کیفیت بررسی  که در توان بود ایجاد تعادل بین تشویق طالب و  کاستی ها به اندازه ای  با تمام این 

گرفت. آثار مد نظر قرار 
کالس ها و دوره های آموزش پژوهش مقدور نیســـــت و این  بـــــا توجه به عدم منابع، امکان برگزاری 
کارهای علمی و جشـــــنواره ها را با مشکل مواجه  کیفیت آثار را تنزل می دهد و آینده این نوع  خود 
کنار جشـــــنواره عالمه حلی)ره( باید صورت بگیرد تقویت  که در  می کند. به نظر یکی از جنبه هایی 
کردن  کنار ایجاد رقابت، با شناسایی نقاط ضعف باید برای برطرف  که در  سواد پژوهشی است؛ چرا 

 صرف برگزاری یک جشنواره تأثیر زیادی نخواهد داشت.
ّ

آن ها برنامه ریزی شود و اال
کار این جشنواره و راهنمایی های ایشان در جهت برگزاری هر  درپایان از همه عزیزان دســـــت اندر 

کمال تشکر و قدردانی را داریم. چه بهتر آن 

 حجت االسالم والمسلمین محمدرضا شریفی خواه
مسئول دبیرخانه در استان کردستان
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گزارش برگزاری پنجمین جشنواره استانی عالمه حلی� 
کرمــــان

که برای پنجمین سال  بحمد اهلل امســـــال نیز در دهمین جشـــــنواره طالب جوان عالمه حلی)ره( 
کرمان برگزار شد شاهد رشـــــد حضور طالب پژوهش گر بودیم. در این دوره تعداد  پیاپی در اســـــتان 
1643 اثر در قالب های مختلف به دبیرخانه اســـــتان ارسال شـــــد. آثار هم به لحاظ شکلی و هم به 
گذشته متفاوت بود. در این فضای 40 سالگی انقالب و فعالیت های  کیفی نســـــبت به سال  لحاظ 
ده ساله جشنواره به نظر می رسد باید یک تحول اساسی در حرکت پژوهشی طالب و اساتید اتفاق 
که بتوان تحقیقات را در منظومه ای  بیفتد. باید سیستم و شبکه ای برای تحقیقات به  وجود بیاید 
که سؤال  کرد. امروزه در دنیا سیستم و شبکه تحقیقاتی به وجود آورده اند  منسجم و منظم هدایت 
و مسأله موضوع شناسی شده و حکم آن استخراج می شود، نحوه اجرا و بازخوردها معین می شود. 
گام  اما در حوزه هنوز با روش ها و صورت مسأله های گذشته تحقیقات انجام می شود. در این فضا و 
گر حوزه نسبت به مسائل حکومت اسالمی بی تفاوت باشد، قطعا نظام آسیب دیده و  دوم انقالب ا

طبعا حذف دین از صحنه عینیت جامعه رقم خواهد خورد.
کشور باید مجددا اهداف و آرمان های  پس از برگزاری چندین سال جشنواره عالمه حلی در سطح 
گر هدف ترویج علم و پژوهش بوده است، چه مقدار  برگزاری این جشنواره را مورد دقت قرار دهیم. ا
توانســـــتیم این هدف را تعمیق دهیم؟ آسیب های ما چه بوده است؟ به چه میزان توانسته ایم در 

کنیم؟ مسیر مطالبه های نظام حرکت 
کند و الگوها و مدل های  حوزه دارای بنیان های فکری اصیل اســـــت و باید انقـــــالب را جهت دهی 
کند تا به تمدن اسالمی برسیم. تمدن اسالمی تحقق نمی یابد مگر اینکه در  اداره جامعه را طراحی 
گر این تحول  حوزه تحولی بزرگ بیفتد. تحول باید عمیق و زیربنایی باشـــــد تا به ساختارها برسد. ا
در حوزه اتفاق بیفتد، به طور طبیعی دانشـــــگاه و صحنه اجرا را هم تحت تأثیر قرار داده و آنها را به 

سمت دگرگونی و تحول سوق می دهد.

 حجت االسالم والمسلمین علیرضا انجم شعاع
مسئول دبیرخانه در استان کرمان
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گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی عالمه حلی� 
کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد در سال 97-96 در  نخســـــتین دوره استانی جشنواره عالمه حلی)ره( استان 
که 432 مقاله و تحقیق پایانی از مدارس علمیه برادران و خواهران به دبیرخانه  شرایطی برگزار شد 

استانی ارسال شد.
از مجمـــــوع آثار ارســـــالی به تفکیک 238 اثر از مـــــدارس علمیه برادران و 194 اثـــــر از مدارس علمیه 
گرفتند. پس از بررســـــی اجمالی، 227 اثر به مرحله  خواهران در این رقابت علمی مورد ارزیابی قرار 
کردند و پس از طی دو مرحله داوری علمی در سطح ارزیابی تفصیلی، این رقابت  تفصیلی راه پیدا 

علمی  با نتایج زیر به پایان رسید:
که از مجموع این تعداد، شـــــش اثر مربوط بـــــه برادران به عنوان  مجموع 15 اثر حایز  رتبه شـــــدند 

برگزیده رتبه سوم و نه اثر مربوط به خواهران به عنوان برگزیده رتبه سوم معرفی شدند.
که 14 اثر از برادران و 4 اثر از خواهران بود و 14 اثر نیز حایز   18 اثر حایز  رتبه شایســـــته تقدیر شـــــدند 

که 11 اثر متعلق به برادران و 3 اثر متعلق به خواهران بود. رتبه قابل تحسین شدند 
از جهت تعداد آثار ارســـــالی، این جشنواره توانست رشدی بیش از 630 درصد نسبت به دوره های 
گان در سطوح مختلف  کیفی مقاالت و برگزیده  گذشـــــته داشته باشـــــد و بالغ بر 350 درصد رشـــــد 

داشته باشد. 
کهگیلویه و بویراحمد ضمن ایجاد رقابت سالم توانسته  دبیرخانه جشنواره عالمه حلی)ره( استان 
کپی برداری  کرده و با وسواس از  کیفی سازی مقاالت و موضوعات ارائه شده تالش  است نسبت به 

کند. جلوگیری و تک به تک مقاالت را در اینترنت جستجو و از مشابه سازی ممانعت 
کز مدیریت  که متأســـــفانه هیچ گونه حمایت مالی از ســـــوی مرا این مهم در حالی صورت پذیرفت 
حوزه های برادران و خواهران کشور از جشنواره استان صورت نگرفت. امیدواریم با عنایت بیشتری 

به طالب محقق و پژوهشگر بارقه امید و تالش مضاعف را در مجموعه طالب ایجاد نماییم.

 حجت االسالم والمسلمین خلیل نظری
مسئول دبیرخانه در استان کهگیلویه و بویراحمد
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گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
گلستان

مرکز مدیریت حوزه های علمیه جهت ارتقای ســـــطح و فرهنـــــگ پژوهش بین طالب جوان، اقدام 
که در  کرده است. این جشنواره فرصت بسیار مناسبی است  به برگزاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( 
گیرند. خوشبختانه برگزاری این  اختیار طالب جوان قرار می گیرد تا در یک رقابت ســـــالم علمی قرار 
جشنواره به صورت اســـــتانی فرصتی برای طالب هر اســـــتان فراهم نموده تا تعداد بیشتری از آثار 
گلستان  آنها حایز رتبه و مقام شوند. در همین راســـــتا دبیرخانه جشنواره استانی عالمه حلی)ره( 
در ســـــایه الطاف حضرت ولی عصر)عج( موفق به برگزاری سومین دوره جشنواره شد و خود را برای 

کثری طالب آماده می نماید. چهارمین دوره آن با مشارکت حدا
گلستان پس از ابالغ فراخوان سراسری و امضای تفاهم نامه بین دو مرکز  دبیرخانه جشنواره استان 
کلیه مدارس اعم از خواهر و  گسترده بین  خواهران و برادران استان، اقدام به اطالع رسانی جامع و 
کارگاه های مقاله نویســـــی برای طالب، موفق به  برادر نمود و با توجه به برنامه ریزی قبلی و برگزاری 
گروه های علمی را تشکیل  گردید. در ادامه با دعوت از اساتید و پژوهش گران خبره،  دریافت 419 اثر 
کرد. سپس در  و به منظور هماهنگی بین ارزیابی ها، جلســـــه توجیهی ارزیابان جشـــــنواره را برگزار 
ســـــه مرحله: اجمالی، تفصیلی اول و تفصیلی دوم ، آثار دریافتی را مورد ارزیابی قرار داد. نهایتا طی 
جلســـــه شورای علمی جشنواره استان، تعداد 16 اثر حائز رتبه برگزیده و 8 اثر نیز به عنوان شایسته 

تقدیر معرفی شدند. طی مراسمی در تاریخ 8 آذر ماه 97 از آنان تجلیل به عمل آمد.
در اینجـــــا بر خود الزم می دانم از معاونت محترم پژوهش حوزه های علمیه و دبیرخانه جشـــــنواره 
کشوری به عنوان متصدی برگزاری چنین جشنواره ای تقدیر و به عنوان دبیر جشنواره استانی اعالم 
گذاری امور جشنواره ها به استان، ثمرات بسیاری در پی دارد و موجب اشتیاق  که اعتماد و وا دارم 
بیشـــــتری بین طالب و مدارس علمیه می گردد. همچنین با توجه به تدوین و ابالغ دســـــتورالعمل 
گام دیگری در این راستا است، مشارکت بیشتری از طالب را در این رقابت  که  جشنواره مدرسه ای 

سالم پژوهشی امید داریم.

رضایی  حجت االسالم والمسلمین عباس علی 
مسئول دبیرخانه در استان گلستان
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
گیــــــــالن

گر نتیجه ای  معمواًل کاری که بدون تفکر و تحقیق انجام گیرد، یا اصاًل منتج به نتیجه ای نمی گردد و ا
هم داشته باشد، پایدار و استوار نخواهد بود؛ لذا باید حوزه های علمیه را به سمت وسوی پژوهش 

کرد. سوق داد و پژوهش را در حوزه ها نهادینه 
کرده تا طالب جوان بتوانند ضمن افزایش توانایی  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( این فرصت را ایجاد 

خود در نگارش، در محیطی سالم به رقابت بپردازند.
کردن پژوهش در حوزه های علمیه، برای دومین سال متمادی  گیالن با هدف نهادینه  در استان 
که با مشارکت طالب خواهر از 8 مدرسه علمیه  جشنواره استانی برگزار شد. در این دوره از جشنواره 
و مرکز تخصصی برگزار شـــــد، 133 اثر در قالب مقاله و تحقیق پایانی ثبت و توســـــط اساتید برجسته 
که از مجموع آثار ارائه شـــــده، 68 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافتند و  پژوهشـــــی ارزیابی شد 
که با حضور حجت االسالم والمسلمین جناب آقای انصاری، مدیر حوزه علمیه  در جلســـــه داوری 
استان برگزار شد، 2 اثر حایز  رتبه دوم و 11 اثر حایز  رتبه سوم شدند و 14 اثر نیز شایسته تقدیر معرفی 

شدند.
اختتامیه جشنواره روز چهارشنبه 28 آذر 1397، مقارن با هفته پژوهش، در سالن همایش مصلی 
رشت و با حضور حجت االسالم والمســـــلمین حصاری، نایب رییس محترم شورای سیاستگذاری 
جشنواره کشوری، آیت اهلل فالحتی، نماینده ولی فقیه در استان، مسئوالن مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران و برادران اســـــتان و 200 نفر از اساتید و طالب حوزه های علمیه خواهران برگزار شد 

که در پایان مراسم از صاحبان 27 اثر برگزیده تقدیر به عمل آمد.

 سرکار خانم  زهرا  جهانی
مسئول دبیرخانه در استان گیالن
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
لرستان

که در حیطه فعالیت های معاونت  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( یکی از پربارترین برنامه هایی اســـــت 
پژوهش اجرا می شـــــود و هر ســـــاله به اقبال طالب شـــــرکت کننده در آن افزوده شـــــده و تشـــــکیل 
گشته اســـــت. از این رو دومین جشنواره عالمه  جشـــــنواره های استانی باعث پربارتر شـــــدن آن نیز 
حلی)ره( استان لرستان با همت و پیگیری های مکرر مدیران محترم حوزه علمیه برادران وخواهران 
استان حجج اسالم والمسلمین میناپور و موسوی و همکاری بسیار خوب اعضای محترم دبیرخانه 
مرکزی شروع به فعالیت نمود که در مجموع 518 اثر در قالب های کتاب، مقاله، پایان نامه و تحقیق 
پایانی به دبیرخانه رســـــید. در تاریخ 1397/09/17 آیین اختتامیه آن در خرم آباد و با حضور طالب 

گران قدر و مدیران حوزوی و استانی برگزار و از 27 اثر برتر و 5 مدرسه فعال تجلیل به عمل آمد.
انتخاب مجدد دبیر جشـــــنواره، انعقاد تفاهم نامه بین حوزه برادران و خواهران اســـــتان، انتخاب 
سرگروه های علمی و ارسال روزمه آنها به دبیرخانه مرکزی، حضور دبیر جشنواره در مدارس علمیه 
کارگاه پژوهشی در مدارس  استان جهت تشـــــویق طالب برای شـــــرکت در جشـــــنواره، برگزاری 30 
استان، برگزاری نشست توجیهی ارزیابان جشنواره و آسیب شناسی جشنواره قبل از اهم اقدامات 

جشنواره عالمه حلی)ره( استان لرستان می باشد.
که با تالش خستگی ناپذیر خود زمینه رشد و  در پایان از همه مدیران و همکاران استانی و ستادی 
تعالی طالب و حوزه های علمیه را فراهم می آورند تشکر می کنم و امیدوارم در ظّل توجهات خداوند 

متعال مستدام و موفق باشند.

کامران پنام  حجت االسالم والمسلمین 
مسئول دبیرخانه در استان لرستان
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گزارش برگزاری سومین  جشنواره استانی عالمه حلی� 
مازندران

پس از پیروزی انقالب اســـــالمی، بخشـــــی از نیروهای نخبه حوزوی، همانند شهید بهشتی، شهید باهنر، 
کشـــــورداری شـــــدند. برخی از روحانیون نیز، همانند  مقام معظم رهبری و... وارد عرصه سیاســـــت و امور 
کردند. در این میان، علی رغم  گذشـــــته به تبلیغ دین اسالم پرداختند و سنگرهای مساجد و محالت را پر 
کمی از حوزویان  گزاره های اسالمی و مبانی دینی به واسطه پژوهش و تحقیق، تعداد  نیاز شدید به تبیین 
وارد عرصه پژوهش و پژوهش گری شـــــدند. تعداد پایین پژوهش گران حوزوی، عالوه بر اینکه موجب شـــــد 
کندی پیش برود، ســـــبب عدم تبیین ضرورت پژوهش در حوزه های علمیه نیز  تمدن سازی اســـــالمی به 
گریبان گیر حوزه  که سال ها  گردید. نتیجه این امر، مهجور شـــــدن پژوهش در حوزه های علمیه بوده است 

بوده و موجب ایجاد دغدغه میان دلسوزان انقالب از جمله مقام معظم رهبری شده است.
کالبد و پیکره پژوهش در حوزه های  در این میان، جشـــــنواره عالمه حلی)ره( توانســـــت جان تازه ای به 
کند. در اســـــتان مازندران نیز، سومین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( عالوه بر برگزاری موفق و  علمیه وارد 

کیفی آثار، تأثیر بسزایی در ترویج پژوهش میان طالب استان داشته است. کمی و  همراه با رشد 
کردند. ثبت این تعداد اثر،  طالب اســـــتان مازندران، 1163 اثر در دهمین جشنواره عالمه حلی)ره( ثبت 
گذشته را نشان می دهد. همچنین تعداد آثار  رشد 28 درصدی نسبت به آثار )طالب زیر 31 سال( سال 
گذشته شاهد  که با توجه به تعداد آثار منتخب )زیر 31 سال( سال  منتخب این دوره 63 اثر بوده است 

کیفی 130 درصدی در جشنواره عالمه حلی استان مازندران بودیم. رشد 
کیفی آثار سومین جشنواره عالمه حلی)ره(، استان مازندران توانست با شناسایی  کمی و  عالوه بر رشد 
اســـــاتید مستعد در زمینه ارزیابی آثار و آموزش ارزیابی تفصیلی به ایشـــــان، در زمینه اساتید ارزیاب نیز 

رشد قابل توجهی داشته باشد.
همچنین دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی استان مازندران، اقدام به رتبه بندی مدارس بر اساس عملکرد 
کرده است. رتبه یادشده بر اساس: 1. درصد مقاله نویسان مدرسه نسبت  آنها در جشنواره عالمه حلی)ره( 
کل تعداد طالب واجد شـــــرایط مدرســـــه؛ 2. معدل امتیاز تفصیلی اول آثار ارسالی به دبیرخانه از طرف  به 
مدرســـــه؛ 3. امتیازات ویژه )برگزیـــــده رتبه یک: 20 امتیاز؛ برگزیده رتبه دو: 15 امتیاز، برگزیده رتبه ســـــه: 10 
امتیاز و شایســـــته تقدیر: 5 امتیاز( محاسبه شده اســـــت. بر این اساس سرکار خانم فاطمه عزیزی، معاون 
کسب نمود، جناب آقای  کسب 326.53  امتیاز، رتبه اول را  پژوهش مدرســـــه علمیه الزهراء)س( ساری با 
کســـــب امتیاز 275.34 رتبه دوم را به دســـــت آورد و سرکار خانم معصومه باقرزاده،  محمدصادق فاضل با 

کسب رتبه سوم شد. کسب 243.37 امتیاز، موفق به  معاون پژوهش مرکز تخصصی نورالزهراء)س( با 

 حجت االسالم والمسلمین محمدصادق فاضل
مسئول دبیرخانه در استان مازندران
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گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی عالمه حلی� 
مرکــــــــزی

کار نمود.  دومین جشنواره عالمه حلی)ره( اســـــتان مرکزی از خرداد ماه 96 با انتصاب دبیر آغاز به 
کارگاه مهارت های پژوهشـــــی و روش مقاله نویســـــی،  پیـــــش از آن و از ســـــال 93 با برگزاری 60 دروه 
کثری طالب را فراهم  زمینه اســـــتعدادیابی طالب را فراهم نموده و اقدام عملیاتی برای شرکت حدا
نمودیم. سپس با حضور در جمع طالب مدارس به تشویق و ترغیب چهره به چهره طالب پرداخته 

کردیم. و از حیث مادی و معنوی آنها را برای دست به قلم بردن و شرکت در جشنواره تشویق 
کردن طرح تحقیق برای هر اثر و مســـــأله محور نمودن عناوین  کیفیت آثار نیز با الزامی  برای ارتقای 
کیفی سازی آثار را طی نمودیم. حاصل این تالش ها شرکت 281 اثر از طالب خواهر  پژوهشی، مسیر 
کیفیت  که جملگی دارای شرایط شکلی قابل قبول و  و برادر اســـــتان در این دوره از جشـــــنواره بود 

مناسب بودند.
برگزاری جلسات شورای پژوهشی حوزه علمیه اســـــتان مرکزی با همکاری مدیران حوزه برادران و 
خواهران و معاونین پژوهش از مرحله تصویب برگزاری، انتخاب دبیر و اعتباربخشی به ارزیابی ها تا 

اختتامیه جشنواره ادامه یافت.
کاری دشوار و حساس می باشد؛ لذا بیشترین زمان اساتید را می گیرد.   داوری و قضاوت آثار علمی، 
در این دوره 24 اســـــتاد محترم ارزیاب به داوری آثار پرداخته و نکات الزم را نیز در فرم های ارزیابی 

کردند. نقاط ضعف و قوت هر اثر نیز تذکر داده شده است. مرقوم 
که در 16 دی ماه 97 برگزار شد، 61 اثر به عنوان  در نهایت، در جلسه شورای جشنواره استان مرکزی 
که در مراسم اختتامیه جشنواره استانی  آثار برگزیده، شایسته تقدیر و قابل تحسین انتخاب شدند 

از آنان تقدیر می شود. 

 حجت االسالم والمسلمین محمود مرادی
مسئول دبیرخانه در استان مرکزی
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گزارش برگزاری پنجمین  جشنواره استانی عالمه حلی� 
همــــدان

گیری علم و دانش  یکی از مهم ترین پیام های قرآن و روایات معصومین)ع( تشـــــویق انســـــان به فرا
ْلَباِب )زمر، 9( 
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کســـــی نیکی بخواهـــــد او را عالمی ژرف نگر در دین  نبی مکرم اســـــالم)ص( می فرماید خداوند برای 
می سازد. )المحجة البیضاء، ج 1، ص 18(

کلی علم و عالم در اســـــالم، پژوهش محوری حوزه های علمیه از مطالبات  کنـــــار اهمیت و ارزش  در 
مقام معظم رهبری اســـــت و در حوزه های علمیه به مطالبات رهبری باید به صورت ویژه پرداخته 
شـــــود. برای طالب نوقلم، جشنواره عالمه حلی بستری مناسب برای این مسئله است؛ زیرا هدف 
از برگزاری جشنواره، ترویج فرهنگ علم و پژوهش گری در بین طالب جوان است. خداوند متعال 
که توفیق داد حوزه علمیه همدان پنجمین دوره جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( را برگزار  کریم  را شـــــا
که به صورت مشـــــترک با حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد مجموعا 362 اثر  کند. در این دوره 
کتاب و تحقیق پایانی به دبیرخانه رســـــید و از این تعداد 6 اثر از حوزه  در قالـــــب پایان نامه، مقاله، 
علمیه برادران و 5 اثر حوزه علمیه خواهران به عنوان برتر شـــــناخته شـــــدند. در تاریخ سوم دی ماه 
1397 اختتامیه این دوره با حضور حجت االسالم والمســـــلمین میرمعزی، معاون محترم پژوهش 
حوزه های علمیه و رئیس شـــــورای سیاست گذاری جشـــــنواره برگزار و به افراد برگزیده جوایز نفیسی 
اهدا شد. شایســـــته اســـــت در پایان، از معاونت پژوهش حوزه های علمیه و مدیران حوزه علمیه 

خواهران و برادران استان بابت حمایت های مادی و معنوی در برگزاری جشنواره تقدیر شود.

 حجت االسالم والمسلمین محسن غالمی
مسئول دبیرخانه در استان همدان
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گزارش برگزاری چهارمین  جشنواره استانی عالمه حلی� 
یـــــــــــزد

علوم انســـــانی از نقش و جایگاهی انکارناپذیر در توســـــعه علوم برخوردارند و حوزه های علمیه در طول 
تاریخ پرچمدار تولید و انتقال علوم به نســـــل های بعد به ویژه در زمینه علوم انسانی بوده اند. پیروزی 
گسترده  کیفی  کمی و  کشور، توسعه  نهضت دینی به رهبری فقیهی مجاهد و تأسیس نظام اسالمی در 
علوم حوزوی و پژوهش های مربوط به آن را ایجاب می کرد. بر این اساس پس از پیروزی انقالب ضرورت 
گام های بلندی نیز از  گرفت و  تحول در مدیریت آموزشـــــی و پژوهشی حوزه های علمیه مورد توجه قرار 

سوی برخی اعاظم برداشته شد.
کوشـــــش های مؤثری در زمینه تولید علم دینی هستیم، این  با وجود این که در چند ســـــال اخیر شاهد 
امر همچنان به عنوان یک ضرورت در حوزه های علمیه مطرح بوده و محتاج تحول در ساختار و نظام 
گسترش  کید مقام معظم رهبری بر  کشـــــور و تأ پژوهشی حوزه اســـــت. تدوین چشم انداز بیست ساله 

ح ساخته است. تولید علم و نهضت نرم افزاری، این ضرورت را بیش از پیش مطر
گفت: در هر جامعه ای تحقیق و پژوهش زیربنای  از این رو در باب اهمیت و جایگاه پژوهـــــش می توان 
کردن  تولید علم اســـــت. پژوهش تغذیه کننده آموزش؛ و در راســـــتای باال بردن سطح فرهنگ؛ بر آورده 
کردن مشـــــکالت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی و معرفی  نیازهای اعتقادی جامعه؛ برطرف 
کالم عامل ارتقای سطوح  گاهی است؛ در یک  آخرین دســـــت آوردهای علمی جهان، باال بردن سطح آ

مختلف نیازهای دینی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد جامعه می باشد.
یکی از پژوهش های مورد نیاز بشریت در جوامع دینی، برآورده ساختن نیازهای دینی و معنوی آن هاست و 
برآورده ساختن این نیازها به دست توانمند معماران فکری و فرهنگی، دینی و اعتقادی آن جامعه صورت 
گرو  می گیرد. آشـــــنایی با این یافته های دینی و برآورده ســـــاختن نیازهای اعتقادی و پاســـــخ به شبهات در 
که بتوان با دغدغه های دین داران و معتقدین آشنا شد. در این راستا برگزاری  برگزاری جشنواره هایی است 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( موجب آشنا شدن با دوســـــت داران پژوهش، پژوهشگران حوزوی و معرفی آنان 
گون و بر طرف کردن این نیاز های  گونا که به دنبال پاسخ به سؤال های اعتقادی و دینی در زمینه  های  است 
دین داران است. در راستای برگزاری چهارمین جشنواره عالمه حلی استان یزد، به تمام حوزه های علمیه 
استان اطالع رسانی شد و به دنبال آن، طالب محترم برادر و خواهر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال 
که پس از ارزیابی تفصیلـــــی اول، 372 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی دوم راه یافتند و پس از ارزیابی  نمودند 

تفصیلی دوم، 10 اثر حائز رتبه برگزیده و 17 اثر به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.
این جشـــــنواره آغازی است برای برگزاری دیگر جشنواره ها در سال های آینده و مقاله های بیشتر از نظر 
کردن نیازهای دین داران و تبلور بخشـــــیدن به دین مبین اسالم و فرقه  کمی در جهت برطرف  کیفی و 

ناجیه شیعه در عصر حاضر.

 حجت االسالم والمسلمین محمد فیاضی
مسئول دبیرخانه در استان یزد

جشنواره های استانی 88   
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بعد از ابالغ سالم و تحیت؛

الزم می دانم تشـــــكیل این جشـــــنواره ی پژوهشـــــی را به همه دســـــت اندرکاران و همه شما عزیزان 
شرکت کننده تبریک بگویم.

عالمان بزرگوار شیعه در طول تاریخ همواره پیشگامان عرصه تحقیق، نوآوری و تولید علم بوده اند.
که در مكتب اهل بیت )علیهم السالم( درس  پویایی فقه شـــــیعه برگرفته از نگاه بلند فقهایی اســـــت 

ل و تدّبر را آموخته اند.
ّ

تعق
که  جمال الدین حسن بن یوســـــف بن مطهر معروف به عالمه حلی)ره( یكی از اندیشمندانی است 
در عمر پربرکت هشـــــتاد ساله مبارک خود به نشر علوم و معارف اهل بیت)ع( پرداخت و آثار فقهی و 

گذاشت. کتاب های ادبی، تفسیری متعددی از خود به یادگار  کالمی فراوان و  اصولی و 
تالش ها و مجاهدت های این عالم کم نظیر تا جائی بود که پیش از بلوغ و در سنین کودکی به مقامات 

عالی علمی و درجه اجتهاد نائل آمد.
امید اســـــت که طالب جوان ضمن مطالعه احوال بزرگان و علمای ســـــلف همانند عالمه حلی)ره( و 
کمر زده و در نشر و گسترش معارف ناب اهل بیت)ع( و  شـــــناخت نیازهای روز جامعه، دامن همت به 

پاسخ گویی به شبهات مخالفان تالش مضاعف نمایند.
بر مسئوالن حوزه های علمیه است تا با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، زمینه رونق روحیه پژوهشگری 
را در طالب جوان ایجاد نموده و ضمن شناخت استعدادهای برتر و حمایت از آنها، در ترویج فضای 

کوشا باشند. نوآوری علمی در حوزه های علمیه 
در پایان از تمامی مســـــئوالن و برگزارکنندگان جشـــــنواره عالمه حلی)ره( که رقابت علمی ســـــازنده و 
کرده اند تشكر نموده و برای موفقیت همه طالب  کشور ایجاد  مؤثری را در بین طالب جوان و مستعد 

جوان و اساتید محترم دعا می کنم.

والسالم علیكم و رحمة اهلل
ناصر مكارم شیرازی
96/10/06

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
به اختتامیه نهمین جشنواره عالمه حلی)ره(
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که طالب جوان  امید است 
ضمن مطالعه احوال بزرگان 
و علمای سلف همانند 
عالمه حلی)ره( و شناخت 
نیازهای روز جامعه، دامن 
کمر زده و در نشر  همت به 
گسترش معارف ناب  و 
اهل بیت)ع( و پاسخ گویی 
به شبهات مخالفان تالش 
مضاعف نمایند.
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حوزه های  اعرافی،مدیـــــر  آیـــــت اهلل  علی رضـــــا 
علمیه، در مراســـــم اختتامیه نهمین جشـــــنواره 
عالمـــــه حلی)ره( با اشـــــاره به ضـــــرورت توجه به 
ســـــنت های تاریخی حوزه در امـــــر پژوهش اظهار 
کرد: نباید در این زمینه راه افراط یا تفریط را پیش 

کنیم.  بگیریم و باید یک راه میانه را انتخاب 
وی ادامه داد: حوزه های علمیه نقش زیادی در 
ترویج ارزش های اسالمی داشته اند و نمی توانیم 
به بهانه تغییر زمان، به ســـــادگی با ســـــنت های 

کنیم و انواع روش های  پژوهش حوزه ها برخورد 
حوزه ها در زمینه پژوهش، میراث ما است. 

مدیر حوزه هـــــای علمیه افـــــزود: در هر دوره ای، 
کـــــه در زمینه  از علمای حوزه هـــــا افرادی بودند 
علم اســـــالمی دســـــت به تولید محتوا زدند، این 
کار را انجام  افراد در بستر ســـــنت های حوزه این 
دادند، علمایی همچون شیخ مفید)ره( و عالمه 
حلی)ره( و در تاریخ معاصر عالمه طباطبایی)ره( 

و امام خمینی)ره( از این دسته بودند. 

جشنواره عالمه 
حلی پژوهش را 
در میان طالب 

تقویت می کند
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آیت اهلل اعرافی با اشاره به سنت های حوزوی در 
کرد: یکی از این ســـــنت ها  زمینه پژوهش اظهار 
که جزو سنت های  مباحثه و پیش مطالعه است 
درست است، همچنین سنت دیگر در این زمینه 
که هم برای استاد  گرد است  مباحثه استاد و شا

گرد مفید است.  و هم برای شا
وی ادامـــــه داد: تقریرنویســـــی جزو ســـــنت های 
که به استادها خدمت  برجسته حوزه ها اســـــت 
زیادی می کند و تقریرنویســـــی موجب ثبت علوم 
دینی شده اســـــت، همچنین حاشیه نویسی هم 
که از  جزو ســـــنت های پســـــندیده حوزه ها است 

کم می کند.  اضافه کاری 
مدیر حوزه های علمیه افزود: تدریس و تحصیل 
که  توأمان جزء سنت های قدیمی حوزه ها است 
کمرنگ شـــــده و باید دوباره این سنت را  کنون  ا
کنیم؛ همچنین باید آزادی انتخاب اســـــتاد  احیا 

برای طالب ادامه داشته باشد. 
ج را از سنت های  آیت اهلل اعرافی سنت درس خار
کرد: انـــــواع درس های  مهم دانســـــت و تصریـــــح 
ج را باید در حوزه ها داشته باشیم. همچنین  خار
دانش های روش شـــــناختی در حوزه های علمیه 

جزو دانش های فاخر است. 
وی ادامـــــه داد: حـــــوزه علمیـــــه از فناوری های 

رسیدن به فقاهت جامع در دین نیازمند 
تقویت پایه های پژوهش در حوزه های 
علمیه است و جشنواره عالمه حلی)ره( در 
این زمینه فرهنگ سازی می کند.

نو اســـــتقبال می کنـــــد و هیئت هـــــای خارجی از 
بهره گیـــــری حوزه هـــــا از فناوری هـــــای نو تعجب 

می کنند. 
مدیر حوزه های علمیه افزود: قوانین در حوزه ها 
برای تشـــــویق طالب در پرداختـــــن به پژوهش و 

دست به قلم شدن اصالح شده است.
آیـــــت اهلل اعرافی، فقـــــه را دانش دین دانســـــت و 
گر خداوند بهترین  کرد: براساس روایات ا تصریح 
کســـــی بخواهـــــد، او را فقیه می کند  نیکی را برای 
و رســـــیدن به فقاهـــــت جامع در دیـــــن نیازمند 
تقویـــــت پایه های پژوهـــــش در حوزه های علمیه 
که جشنواره عالمه حلی)ره( در این زمینه  است 

فرهنگ سازی می کند. 
در  دینـــــی  دانش هـــــای  بایـــــد  داد:  ادامـــــه  وی 
کند  گسترش پیدا  حوزه های علمیه به اندازه ای 
که پاسخگوی نیازهای امروز باشد، اهمیت این 
کشورمان  مسأله با وجود برپایی نظام اسالمی در 

بیشتر می شود. 
کرد:  مدیر حوزه های علمیه در پایان خاطرنشان 
بایـــــد تمرکزگرایی را در حوزه هـــــا از بین ببریم و با 
تقویت حوزه های علمیه شهرســـــتان ها در نقاط 

کشور فقیه پرورش دهیم. مختلف 
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حجت االســـــالم والمســـــلمین محــمودرضـــــــا 
جمشیـــــــدی، مدیر ســـــابق حوزه هـــــای علمیه 
خواهـــــران، در مراســـــم اختتامیـــــه نهمین دوره 
جشـــــنواره با اشـــــاره به رشـــــد توجه به پژوهش 
کرد: طی  در حوزه های علمیه خواهـــــران اظهار 
گســـــترش پژوهشگری در  سال های اخیر شاهد 
میان خواهران طلبه بودیم، البته موفقیت های 
حـــــوزه هـــــای علمیـــــه خواهـــــران انعکاســـــی از 

ظرفیت های حوزه های علمیه برادران است. 
وی ادامـــــه داد: فرهنگ پژوهـــــش در حوزه های 
علمیه خواهران عمومی شـــــده است. پنج سال 
برای فرهنگ ســـــازی در این زمینه در حوزه های 
علمیه خواهران تالش شد و به دنبال تحقق شعار 
»هر طلبه یک پژوهش گر« در این عرصه هستیم. 

مدیـــــر ســـــابق حوزه هـــــای علمیـــــه خواهـــــران 
افزود: آمار مشـــــارکت طالب خواهـــــر در 9 دوره 
کننده است  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( امیدوار 
کثر اســـــتان ها مشـــــارکت طالب خواهر در  و در ا
جشـــــنواره های اســـــتانی عالمه حلی بیشـــــتر از 

مشارکت طالب برادر بوده است. 
حجت االسالم والمســـــلمین جمشیدی، ترویج 
فرهنـــــگ پژوهـــــش جمعـــــی را دغدغه اســـــاتید 
کنون 700 هسته  کرد: ا حوزه دانســـــت و تصریح 
غ التحصیالن حوزه های  پژوهشـــــی در میان فار
علمیـــــه خواهـــــران وجـــــود دارد و 370 هســـــته 

پژوهشی مربوط به خود اساتید است. 
وی ادامـــــه داد: جشـــــنواره رشـــــد در حوزه های 
گروهی  علمیه خواهران با موضوع پژوهش های 

کنون به همت طالب و اساتید  ا
حوزه های علمیه خواهران، 
انحصار تولید علم در حوزه های 
بزرگ شكسته شده و حوزه های 
علمیه خواهران در سراسر 
کانون های تولید علم  کشور به 
تبدیل شده اند.
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کنون،  اســـــت و در طول 6 دوره این جشنواره تا
کار جمعی  30 هزار اثر ارائه شـــــده است. فرهنگ 
در حوزه های علمیه خواهران به تدریج در حال 

گسترش است. 
افزود:  مدیر ســـــابق حوزه های علمیه خواهران 
2578 نشست علمی در این حوزه ها برگزار شده 
کانـــــون پژوهشـــــی در حوزه هـــــای علمیه  و 394 
که پژوهش جمعی را ترویج  خواهران وجود دارد 

می کنند. 
در  جمشـــــیدی  والمســـــلمین  حجت االســـــالم 
خصـــــوص ظرفیت حوزه های علمیـــــه خواهران 
کـــــرد: این حوزه ها ظرفیـــــت زیادی دارند  اظهار 
و می توانیـــــم از ظرفیت هـــــای حوزه های علمیه 
کنیم. خواهران در بخش های مختلفی استفاده 

کنون به همت طالب و اســـــاتید  وی ادامه داد: ا
حوزه های علمیه خواهـــــران، انحصار تولید علم 
در حوزه های بزرگ شکســـــته شده و حوزه های 
کانون های  کشور به  علمیه خواهران در سراســـــر 

تولید علم تبدیل شده اند. 
مدیر ســـــابق حوزه های علمیه خوهران در پایان 
کرد: در دنیای امروز با هجوم انواع  خاطرنشـــــان 
شبهات مواجه هستیم و حوزه ها باید پاسخگوی 
کنـــــون 10 هزار طلبـــــه خواهر به  نیازها باشـــــند. ا
تولید علم دینی در فضای مجازی می پردازند و 
این فضا بســـــتری برای انتقال مطالب دینی به 

سراسر جهان است.

پژوهش در 
حوزه های علمیه 

خواهران فرهنگ 
عمومی شده است



نگاهی گذرا به مراسم نهمین جشنواره 96   

حجت االسالم والمسلمین جواد اسماعیل نیا، 
دبیر سابق جشـــــنواره عالمه حلی)ره(، در مراسم 
اختتامیه نهمین دوره جشنواره با اشاره به معیار 
کرد: تنها  انتخاب برگزیدگان این جشنواره اظهار 
معیار دبیرخانه جشنواره در انتخاب برگزیدگان، 

ارزش علمی اثر بود. 
وی ادامه داد: در نخستین دوره جشنواره عالمه 
حلی 2249 اثر داشتیم، اما در نهمین دوره تعداد 
آثار به بیش از 25 هزار رســـــید. امسال جشنواره 
عالمه حلی)ره( در 26 دبیرخانه استانی برگزار شد 
و در دهمین دوره در تمامی اســـــتان ها جشنواره 

استانی خواهیم داشت. 
دبیر ســـــابق جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( افزود: 
کرمـــــان و تهران  خراســـــان بزرگ، قم، اصفهان، 
به ترتیب بیشـــــترین آثار را در نهمین جشـــــنواره 
عالمه حلی)ره( داشتند و میزان باورمندی مدیر، 
معـــــاون پژوهش و مســـــئوالن حوزه هر اســـــتان 
به مســـــاله پژوهش و میـــــزان فعالیـــــت آنها تأثیر 
کیفی آثار طالب جوان  کمی و  مستقیمی در رشد 

آن استان دارد. 
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل نیا با اشاره 
به عدم برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره( در بقیه 

هدف جشنواره عالمه 
حلی تشویق طالب 
جوان به پژوهش است
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کرد: استان های اردبیل، فارس،  استان ها اظهار 
کمی افت آثار داشت،  تهران و مازندران به لحاظ 
کرمانشاه، لرســـــتان، سیستان و بلوچستان،  اما 

چهارمحال و بختیاری دارای رشد آثار بودند. 
وی ادامه داد: رشد مقاله نویسی 58 درصد، رشد 
پایان نامه نویسی  کتاب نویسی 230 درصد، رشد 
کتاب 39 درصد نســـــبت به  225 درصد و رشـــــد 
گذشـــــته بود. بـــــا نهادینه شـــــدن فرهنگ  دوره 
پژوهش و نویســـــندگی، طالب جوان به ســـــمت 

پژوهش های اختیاری می روند. 
دبیر ســـــابق جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( افزود: 
اختصاص پنج نمره به پژوهش در حوزه برادران و 
فراخوان جشنواره های مختلفی همچون عالمه 
حلی در افزایش مقاله نویســـــی طالب حوزه های 

علمیه نقش داشته است. 
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل نیا با اشاره 
گروه علمی آثار نهمین دوره جشنواره  به تفکیک 
کارگیری از  کرد: در این جشـــــنواره در بـــــه  اظهار 
ظرفیت طـــــالب خارجی در قم موفـــــق نبودیم و 
تنها 30 طلبه خارجی در جشـــــنواره عالمه حلی 

کردند.  شرکت 
کـــــز  گذشـــــته مرا وی ادامـــــه داد: در ســـــال های 
تخصصـــــی حوزه مشـــــارکت خوبی در جشـــــنواره 
عالمه حلی نداشـــــتند، اما امسال رشد مشارکت 
کز در جشنواره عالمه حلی چشمگیر بود. این مرا

دبیر سابق جشنواره عالمه حلی افزود: آقایان 21 
ساله و خانم های 34 ساله بیشترین استقبال از 

جشنواره را داشـــــته اند. هدف جشنواره تشویق 
طالب جوان اســـــت. با باالبردن ســـــن شرکت در 
جشنواره امسال به 40 سال، آمار شرکت کنندگان 
جشنواره عالمه حلی تنها 25 درصد افزایش پیدا 

کرد. 
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل نیا با اشاره 
به قالب های شرکت در جشنواره عالمه حلی)ره( 
کرد: مجمـــــوع پایانه نامه هـــــا و تحقیقات  اظهار 
که 36 اثر  پایانی این جشنواره 4900 عنوان است 
از آنها به عنوان برگزیده انتخاب شـــــدند و در بین 
کالم و علوم  گروه هـــــای علمی، اخالق و تربیـــــت، 
انسانی رتبه های برتر را در میان برگزیدگان دارند. 
وی ادامه داد: توسعه فرهنگ پژوهش و نهادینه 
شـــــدن آن در همـــــه حوزه هـــــای علمیـــــه، ثمره 
شیرین تمرکززدایی علمی و پژوهشی و موفقیت 
کمتر برخوردار  کوچک و دوردست و  استان های 
بوده اســـــت، بـــــه عنوان مثـــــال از اســـــتان های 
سیســـــتان و بلوچستان و ســـــمنان در جشنواره 

کشوری برگزیده داشتیم.
دبیر ســـــابق جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در پایان 
کرد: بیشتر برگزیدگان از استان های  خاطرنشان 
قم، تهران و اصفهان اســـــت. این جشـــــنواره در 
حوزه علمیه برادران و خواهران بودجه حمایتی 
بســـــیار اندکـــــی دارد. همچنین عدم تناســـــب و 
کمبود نیرو در این جشنواره را شاهد هستیم. در 
حال حاضر نیز جایـــــگاه مدیر علمی در دبیرخانه 

جشنوار عالمه حلی)ره( وجود ندارد.

توسعه فرهنگ پژوهش و نهادینه شدن آن در همه 
حوزه های علمیه، ثمره شیرین تمرکززدایی علمی و 
کوچک و دوردست و  پژوهشی و موفقیت استان های 
کمتر برخوردار بوده است.
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کتاب  در ادامه مراسم اختتامیه نهمین جشنواره از 
"رهنمودهایـــــی به طالب و دانشـــــجویان جوان" اثر 
آیـــــت اهلل ابراهیم امینـــــی با حضور آیـــــت اهلل اعرافی، 
مدیر حوزه های علمیه، آیت اهلل غروی، عضو شورای 
عالی حوزه های علمیه و حجت االسالم والمسلمین 
جمشیدی، مدیر سابق حوزه های علمیه خواهران 

رونمایی شد.
کتـــــاب خود، در  آیـــــت اهلل  امینی پیـــــش از رونمایی 
ســـــخنانی با اشـــــاره به اهمیـــــت دوره جوانی برای 
کرد: این دوره مزایا و مشـــــکالتی  تحصیل علم اظهار 
دارد و جوانان در این دوره نیاز به یک مشاور دارند. 
وی ادامـــــه داد: طالب جوان در حوزه ها مشـــــاوری 
که از راهنمایی آنها برای تحصیل اســـــتفاده  ندارند 

کنند؛ طالب جوان نیاز به راهنما دارند.
عضو هیأت رئیســـــه مجلس خبرگان رهبری افزود: 
کیفیـــــت درس خواندن و  طـــــالب جوان در زمینـــــه 
انتخـــــاب هم مباحثه و اولویت های انتخاب رشـــــته 
تخصصی مشـــــکالتی دارند و من بر اساس تجربیات 
کتابی  تحصیـــــل و تدریس در حوزه هـــــای علمیه در 

رونمایی از کتاب آیت اهلل ابراهیم امینی با عنوان
 »رهنمودهایی به طالب و دانشجویان جوان«

که نوشـــــته ام رهنمودهایی به طالب و دانشجویان 
کرده ام.  جوان برای حل این مشکل ارائه 

آیت اهلل امینی مســـــأله اخـــــالق در حوزه های علمیه 
کـــــرد: در حوزه ها یا درس  مهم را دانســـــت و تصریح 
گفته نمی شـــــود یا اینکه طالب در این درس  اخالق 
که برگزاری  شـــــرکت نمی کنند؛ این در حالی اســـــت 
درس اخـــــالق در حوزه های علمیـــــه باید به صورت 

جدی پی گیری شود. 
گفتنی است، اما  وی ادامه داد: بخشـــــی از اخالق 
که به آن عمل شود. نمونه هایی  مهم تر این است 
گذاشـــــتند را در  که در جامعه تأثیر  از علمای اخالق 
کتاب رهنمودهایی به طالب و دانشجویان معرفی 

کرده ام. 
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پایان 
کرد: عالمه طباطبایی)ره( درس فقه  خاطرنشـــــان 
و اصـــــول را تدریس می کـــــرد. آن مرحـــــوم همه این 
کرد و به دلیل احتیاج جامعه به سراغ  درس ها را رها 
تدریس تفسیر و فلســـــفه در حوزه رفت و ایثار عالمه 

طباطبایی موجب موفقیت او شد. 



گزارش تصویری اختتامیه
 نهمین جشنواره عالمه حلی )ره(
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