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ســخـــــــن 
مــــراجـــع

حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

كه  آموزش زیربنـای پژوهش است و تا زمانی 
كافی نباشـــــند،  محققان باســـــواد و معلومات 

پژوهش هم اثری نخواهد داشت.

دیدار دست اندركاران جشنواره با معظم له

و  حلـــــی)ره(  عالمـــــه  جشـــــنواره  برگـــــزاری 
همایش های استانی آن،  نویدبخش آینده ای 

بهتر برای حوزه های علمیـه خواهد بود.

پیام معظم له به جشنواره عالمه حلی)ره(

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
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حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی

بی شـــــک جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( قدم 
بســـــیار خوبی در راســـــتای اعتالی فرهنگ و 
دانش در حوزه برداشـــــته اســـــت و به همین 

خاطر نیز باید استمرار داشته باشد.

سخنرانی معظم له در مراسم جشنواره عالمه حلی)ره(

گرگانی حضرت آیت اهلل العظمی علوی 

برگزاری ایـــــن جشـــــنواره قابل تقدیـــــر و مورد 
تأیید مراجع عظام تقلیــــــد اســـــت  و در حوزه 
كه مادر همه حوزه هاست، برگزاری  علمیه قم 
جشـــــنواره هایی همچـــــون جشـــــنواره عالمه 
ی)ره( بســـــیار الزم و ضروری است و حوزه 

ّ
حل

علمیه باید از چنین فضاهایی برخوردار باشد.

دیدار دست اندركاران جشنواره با معظم له

حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری

كار حوزوی و آبـــــروی حوزه  »پژوهـــــش« مغـــــز 
علمیه اســـــت و بدین سبب باید در مجموعه 
نظام و ســـــازمان حوزه های علمیه، برخوردار 
از جایگاه برتر و مشـــــمول عطـــــف توجه ویژه 

مسئوالن امر باشد.

پیام معظم له به جشنواره عالمه حلی)ره(
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باسمه تعالی
وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت »مجادله /11«

ُ
ِذيَن أ

َ
ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َواّل

َ
َيْرَفِع اهَّلُل اّل

مشتری علم تحقیقی حق است      دائما بازار او با رونق است
علم تقلیدی بود بهر فروخت           چون بیاید مشتری خوش برفروخت

کاين چو داود است و آن دیگر صداست از محقق تا مقلد فرق هاست           
کهنه آموزی بود )مثنوی معنوی( گفتار اين سوزی بود                 و آن مقلد  منبع 

حوزه هـــــای علمیه از ديرباز مهد نواندیشـــــی، پویايی فكر و اندیشـــــه و تولید علم 
بوده و بزرگان فراوانی همچـــــون عالمه حلی)ره( عمر با برکت خود را در اين زمینه 
گیران علوم خوشه چین خرمن آن  که بعد از سال ها فرا مصروف داشتند تا جايی 

بزرگوارانند. 

ار 
فت

ش گ
پی

    

حجت االسالم والمسلمین جواد اسماعیل نیا
دبیر جشنواره عالمه حلی)ره(
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که در عین بهره گیری از  که طلبه، محققی اســـــت  آن عالمان فرزانه به ما آموختند 
کهن و منابع اصیل، با یاری جستن از ظرفیت ها و امكانات روز آمد، نگاهی  متون 
عمیق به آینده دارد و با احساس مسئولیت، رسالت خطیر مرزبانی از اعتقادات و 

اخالقیات جامعه اسالمی را به احسن وجه به سرانجام می رساند
دبیرخانه جشـــــنواره عالمه حلی)ره( بـــــا الگوگیری از فرمایشـــــات و منویات مقام 
معظـــــم رهبری )مدظله العالـــــی( و مراجع عظام تقلید )دام عزهم( با تهیه بســـــتر 
کشور سعی در  رقابتی علمی - پژوهشی در بین طالب محترم برادر و خواهر سراسر 

کردن فرهنگ پژوهش، نویسندگی و تولید علم دارد. نهادینه 
تربیت طالب جوان پژوهشگر و نویسنده با مسئولیت پذيری باال در دفاع از مكتب 
اهل بیت )علیهم السالم( از جمله اهداف برگزاری جشنواره عالمه حلی)ره( است. 
که بعد از برگزاری هشت دوره جشنواره شاهد  مفتخریم به استحضار برســـــانیم 
کیفی آثار قلمی  رشـــــد هشـــــت برابری آثار طالب جوان و پیشـــــرفت خیره کننده 

طالب عزيز هستیم.
کتاب،  در هشتمین دوره جشنواره عالمه حلی)ره( 15724 اثر در قالب های مقاله، 
گردید  گروه های مختلف علمی به دبیرخانه واصل  تحقیـــــق پایانی و پایان نامه در 

که شاهد رشد 35 درصدی نسبت به سال قبل بودیم.
عالقه مندی طالب به ورود به مباحث جدید و موضوعات مورد نیاز جامعه از دیگر 

دستاوردهای جشنواره بوده است. 
بی شـــــک حمایت مالی مســـــئولین حوزوی از دبیرخانه جشـــــنواره برای حمایت 
مـــــادی و معنوی از برگزیدگان و چاپ آثار فاخر برگزیده و توســـــعه جشـــــنواره های 
اســـــتانی عالمه حلی)ره( در تمام اســـــتان ها می تواند ما را در نیل به اهداف بلند 

پژوهشی یاری نماید. 
در اینجا الزم است از جناب حجت االسالم والمسلمین میرمعزی، ريیس محترم 
شورای سیاســـــت گذاری جشـــــنواره، حجت االسالم والمســـــلمین عماد، ريیس 
پیشین شـــــورای سیاســـــت گذاری، اعضای محترم شـــــوراهای سیاست گذاری و 
علمی، ارزیابان محترم و همكاران محترم دبیرخانه کمال تشكر و قدردانی خویش 

را ابراز نمایم. 
به امید روزهای بهتر و فردای روشن تر برای پژوهش در حوزه های علمیه

اللهم تقّبل منا بوجهک الكریم
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جشنواره عالمه حلی)ره( شجره طیبه ای است که 
در طول 8 دوره برگزاری آن آثار و برکات فراوانی را 
کمی  به همراه داشته است. و امید است با ارتقاء 
کیفی آن سال به سال بر آثار و برکات آن افزوده  و 
شـــــود. یكی از موضوعات ويژه در دوره آینده اين 
جشـــــنواره مبارک، »حوزه انقالبی« است. بدين 
مناســـــبت به صورت مختصر بـــــه تبیین جایگاه 
پژوهش در حوزه انقالبی می پـــــردازم. ابتدا الزم 
است درباره »انقالب اسالمی« و »حوزه انقالبی« 

مطالبی را متذکر شوم.

    انقالب اسالمی                                                                                 
انقالب اســـــالمی به فرموده مقام معظم رهبری 

دارای پنج مرحله است:

وهش  پژ
و حـــــــــوزه 
انقــالبی

حجت االسالم والمسلمین 
سید حسین میرمعزی 

معاون پژوهش حوزه های علمیه
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1. مرحلـــــه حركـــــت و جنبش انقالبـــــی: در اين 
مرحله در یک دگرگونـــــی بنیادين نظام مرتجع و 
فاسد پیشین سرنگون شـــــده و زمینه های الزم 

برای ایجاد نظام جدید اسالمی فراهم می شود.
2. مرحلـــــه تحقق نظـــــام اســـــالمی: مقصود از 
که شامل دولت و مردم  نظام مفهوم عامی است 
کلی نظام مبتنی بر  می شود. در اين مرحله طرح 

اسالم محقق می شود.
3. مرحله تحقـــــق دولت اســـــالمی: مقصود از 
دولت در اين مرحله حكومت با مجموع قوای آن 
کارگزارن، نهادها،  اســـــت. در اين مرحله دولت و 
قوانین، سیاســـــت ها، برنامه ها و اقدامات آن به 

کلمه اسالمی می شوند. معنای واقعی 
4. مرحلـــــه تحقـــــق جامعـــــه اســـــالمی: در اين 
مرحله جامعه ای مبتنی بـــــر مبانی و ارزش های 
کـــــه در آن  اســـــالمی شـــــكل می گیرد. جامعه ای 
عزت، عدالت، استقالل، امنیت و رفاه به معنای 
اســـــالمی آن وجود دارد و زمینه هـــــای الزم برای 
حرکت اختیاری مردم به ســـــوی هدف آفرینش 
انســـــان یعنی دســـــتیابی به مقام عبودیت الهی 

فراهم است.
5. مرحله تحقق امت یا تمدن اسالمی: در اين 
کشور جمهوری  مرحله الگوی نظام اســـــالمی از 
گیر شـــــده و در جهان اســـــالم  اســـــالمی ايران فرا

محقق می شود.
در حال حاضر انقالب اسالمی ايران مرحله اول و 
دوم را پشت سر نهاده و در مرحله سوم قرار دارد 
و پس از طی اين مرحله، دومرحله مهم و اساسی 

دیگر را در پیش دارد.

   حوزه                                                                                
مقصود از حـــــوزه همه عناصـــــر مديریتی و همه 
اقشـــــار روحانیت از طالب تا مراجع عظام است. 
کارکردهای حوزه  چنانكه می دانیم اصلی تريـــــن 

عبارت است از:

1. پژوهش، نظریه پردازی و نوآوری در راســـــتای 
پاسخ به شبهات و پرسش ها و حل مسائل علمی 
در عرصه دين و نقد نظریات رقیب و دفاع علمی 

از دين.
2. آموزش و تربیت علمای متخصص در دين

3. تهذیب و تربیت علمای عادل، مهذب و متقی
4. تربیت مبلغ و ترويج و تبلیغ دين در جامعه

گاه  کارشناســـــان و مديران آ 5. تربیت قضات، 
به دين

   حوزه انقالبی                                                                  
کـــــه در تمام   حـــــوزه انقالبـــــی حـــــوزه ای اســـــت 
مراحـــــل پنج گانه انقالب اســـــالمی بـــــا تمام توان 
کـــــه در آن نهفتـــــه و بـــــا همه  و اســـــتعدادهايی 
که برای آن بیان شد، دو نقش عمده  کارکردهايی 

کند: حمایت و نصیحت:  را ایفا 
که در  1. حمایت: حوزه انقالبی حوزه ای اســـــت 
همه مراحل پنج گانه انقالب اســـــالمی به عنوان 
کننده آن، از آن حمایت  مادر اين انقالب و ایجاد 
کند. حمایت بدين شكل تحقق می یابد  و دفاع 
که حوزه از موضع دين اسالم پاسخ گوی نیازهای 
انقـــــالب اســـــالمی در عرصه های مختلـــــف و در 

مراحل پنج گانه آن باشد.  
2. نصیحت: نصیحت به معنـــــای نقد و اصالح 
مســـــیر انقالب و جلوگیری از انحراف آن اســـــت. 
حوزه انقالبی موظف اســـــت اين نقش مهم را در 

همه مراحل انقالب ایفا نماید.
کارکردهای  که بـــــا  حوزه انقالبی حوزه ای اســـــت 
پنج گانـــــه پیش گفته در مراحـــــل پنج گانه انقالب 
اســـــالمی به حمایـــــت از آن و نصیحـــــت و نقد و 
اصالح آن بپردازد. بررسی تفصیلی هر یک از اين 
کارکردها در هـــــر یک از مراحل انقـــــالب از مجال 
ج اســـــت. موضوع بحث در  کوتاه خار اين مقال 
کارکردهای حوزه و  اين مقـــــال یكی از وظایـــــف و 

روحانیت یعنی پژوهش است.
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وهش                                                                                                                                                                      پژ
پژوهش عبارت اســـــت از حرکـــــت فكری منظم و 
روش منـــــد و پرســـــش محور از معلومات و داده ها 
برای یافتن پاسخ و دستیابی به حقیقت بر مبنای 

استدالل درست و با استفاده از منابع معتبر.
کلمه از نظریه پردازی و  پژوهش به معنای واقعی 
ک نیست و تنها راه  تولید فكر و نوآوری قابل انفكا
گشودن افق های جدید  گسترش مرزهای دانش و 

در پیش روی آن و تحول و تكامل دانش است.
با توجه به اینكه دين اســـــالم دين تربیت انسان 
و اداره جامعه است، دامنه پژوهش های دینی، 
کالمی تا مسائل  بنیادی ترين مســـــائل فلسفی و 
کاربردی مربوط به تربیت انســـــان و  راهبـــــردی و 
اداره جامعه را شامل می شود. بدين ترتیب باید 
مسائل و پرسش های مطرح در همه عرصه های 
اقتصادی، سیاســـــی، فرهنگـــــی و ... مربوط به 
تربیت انسان و اداره جامعه را بر مبنای آموزه ها و 
کرد و پاسخ داد. روشن است  احكام اسالمی حل 
که اين به معنای وجود پاســـــخ همه اين مسايل 
کتاب و ســـــنت نیســـــت بلكه به معنای پاسخ  در 
بر مبنای جهان بینی و ارزش های اســـــالمی و در 

چاچوب فقه و اخالق اسالمی است.
کارکـــــرد پژوهش و  بـــــر ايـــــن اســـــاس حـــــوزه در 
نظریه پـــــردازی و تولید فكر بایـــــد در همه مراحل 
پنج گانه انقالب اســـــالمی حامی و ناصح باشـــــد. 
کارکـــــرد پژوهشـــــی حوزه  کامـــــل نقش  تفصیـــــل 
انقالبی در ارتبـــــاط با هریـــــک از مراحل پنج گانه 
انقالب اســـــالمی مجال وســـــیع تری را می طلبد. 
در اين مختصر تنها می توان به بیان نمونه های 

روشن اين نقش در هر یک از مراحل پرداخت:
که مرحله حرکت انقالبی برای  1. در مرحلـــــه اول 
تغییـــــر بنیادين نظـــــام طاغـــــوت و تبديل آن به 
نظام اســـــالمی است دشمن برای جلوگیری از به 
کردن توده مردم  صحنه آمدن مردم و بی انگیزه 

نســـــبت به قیام و براندازی نظام طاغوت، سعی 
گســـــتره  گون در ارتباط با  گونا در القاء شـــــبهات 
کارآمـــــدی دين و نقش  کارکرد دين  و  و نقـــــش و 
دين در سیاست و حكومت و اموری از اين دست 
کارکرد پژوهشی حوزه انقالبی در حمایت  می کند. 
از انقـــــالب در قالب پاســـــخ به پرســـــش ها و دفع 
شـــــبهات در اين باره ظاهر می شـــــود. بحمداهَّلل 
حـــــوزه در اين زمینه به خوبی نقـــــش خود را ایفا 

کرد و انقالب از اين مرحله عبور نمود.
کلی نظام بر  2. مرحله دوم مرحلـــــه تحقق طرح 
اساس اســـــالم بود. در اين مرحله الزم بود حوزه 
با پژوهش های متقن و مســـــتند به ادله برهانی 
کند.  کلی نظام را پیشـــــنهاد  و منابع دینی طرح 
کبیر انقـــــالب حضرت امام  در اين راســـــتا معمار 
که  گردان ایشان  خمینی ســـــالم اهَّلل علیه و شـــــا
خود محصول حوزه انقالبی بودند با هوشمندی 
که مبتنی بر والیت  ســـــاختار جمهوری اسالمی را 
مطلقه فقیه و متكی به آراء مردم بود مطرح و بر 
کردند و انقالب  اساس ادله اجتهادی از آن دفاع 

کرد. از اين مرحله نیز با موفقیت عبور 
3. مرحله سوم تحقق دولت و حكومت اسالمی 
اســـــت. انقالب در ايـــــن مرحله اســـــت و هنوز از 
اين مرحله عبور نكرده ایـــــم. در اين مرحله باید 
ساختار تفصیلی نظام اسالمی و قوای اين نظام 
و وزارتخانه هـــــا و ســـــازمان ها و نهادها و قوانین و 
کلمه  سیاســـــت ها و برنامه ها به معنـــــای واقعی 
اســـــالمی شـــــود. به عبارت دیگر باید نظام سازی 
خ داده اين  کنون آنچـــــه ر خ دهد. تا  اســـــالمی ر
که ما روش ها و ساختارهای موجود غربی  است 
که بر اســـــاس مبانی ماده گرايی و سكوالر تعریف و 
که با  کرده و به مقداری  ایجاد شده اند را تهذیب 
اسالم منافاتی نداشته باشد در نظام سازی از آنها 
که نیاز به ایجاد  کرده ایم و در صورتی  اســـــتفاده 
نهادی انقالبی احســـــاس شده است آن را ایجاد 
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گرچه در شرایط موجود چاره ای جز اين  کرده ایم. 
نبوده اســـــت و تهذیب اینها و احراز عدم منافات 
آنها با دين و تكمیل ســـــاختار با نهادهای دینی 
خود قدمی در راستای اسالمی سازی نظام است؛ 
ولـــــی نباید در ايـــــن نقطه متوقف شـــــد و به اين 
کرد. بلكه باید ساختاری مبتنی بر  مقدار بسنده 
که  کرد. ساختاری  دين اســـــالم را ارائه و محقق 
کتاب و ســـــنت و عقل بدســـــت آمده  با اجتهاد از 
کارکرد پژوهشی خود باید  باشد. حوزه انقالبی در 
با پژوهش های عمیق و اصیل به اين نیاز انقالب 
پاســـــخ دهد تا انقالب بتواند از اين مرحله نیز با 
موفقیت عبور نماید. در اين مرحله پرسش های 
که بایـــــد از موضع دين  متعـــــددی وجـــــود دارند 

پاسخ خود را بیابند. پرسش هايی از اين قبیل:
گانه و   آیا تقســـــیم قوای حكومت به قوای سه 
کیفیت ارتباط اين ســـــه با هم و با نهاد رهبری با 

رویكرد اسالمی صحیح است؟
تدويـــــن  و  چشم اندازنویســـــی  روش  آیـــــا   
برنامه هـــــای میان مدت  و  کالن  سیاســـــت های 
کوتاه مدت یک ساله با رویكرد اسالمی  پنج ساله و 

صحیح است؟
 آیا روش برنامه نویسی و بودجه ريزی به روشی 
که در حال حاضر انجام می شود و البته اين روش 
گرفته شده است، از نگاه اسالمی صحیح  از غرب 

است؟
 آیا نهادی به نام بانک با ويژگی ها و کارکردهايی 

که دارد نهادی اسالمی است؟
 آیا امور فرهنگی و تربیتی باید از طريق نهادی 
که  به نام وزارت ارشاد با ويژگی ها و شرح وظایفی 

دارد، انجام شود؟
کشـــــور با   آیا ســـــاختار آمـــــوزش و پرورش امروز 
ساختار آموزش و پرورش اسالمی مطابق است؟ 

پاســـــخ به اين پرســـــش ها و ده ها پرسش دیگر از 
اين قبیـــــل نیازمند پژوهش هـــــای مجتهدانه و 

عمیق حوزه انقالبی است.

4. مرحله چهارم مرحله تحقق جامعه اســـــالمی 
که در  اســـــت. جامعه اســـــالمی جامعه ای است 
بـــــرای حرکت اختیاری  آن همه زمینه های الزم 
مـــــردم به ســـــمت عبودیت الهی فراهم اســـــت و 
همـــــه موانع بر ســـــر راه چنین حرکتی برداشـــــته 
که در آن ارزش ها  شده است. جامعه ای اســـــت 
و اهداف مورد نظر اســـــالم در همـــــه عرصه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحقق 
که در آن رفاه  یافته است. جامعه ای پیشـــــرفته 
و عدالت و امنیت همراه با رشـــــد معنویت و تقوا 
و برادری و ایثار و بصیرت اســـــت و در قله دانش 
که در آن فقر و ظلم ریشه کن  قرار دارد. جامعه ای 
شده و ثروت در بین مردم تداول دارد و در دست 
عده ای محدود متمرکز نیست. چگونه می توان 
به چنین جامعه ای دســـــت یافـــــت؟ راهبردها و 

کالن و خرد رسیدن به آن چیست؟ راهكارهای 
به نظر می رسد آنچه توسط مقام معظم رهبری 
تحت عنوان »الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت« در 
چند سال اخیر مطرح شده است ناظر به همین 
موضوع اســـــت. الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت، 
کلی و جامع حرکـــــت از وضع موجود  نقشـــــه راه 
به ســـــمت وضع مطلوب اســـــالمی اســـــت. اين 
نقشـــــه باید مبتنی بر مبانی و ارزش های اسالمی 
و منطبق بر شـــــرایط ايران تدوين شود. اين الگو 
ســـــند باالدســـــتی همه اسناد سیاســـــتگذاری و 
کشـــــور است و پس از تدوين آن باید  برنامه ريزی 
کوتاه مدت  سیاست ها و برنامه های میان مدت و 
و راهبردهـــــا و راهكارهـــــای خردتر بر اســـــاس آن 
تدوين شـــــود. در ايـــــن مرحله نیز پرســـــش ها و 
که پاسخ به آنها  مسائل متعددی مطرح اســـــت 
نیازمنـــــد پژوهش های عمیق اســـــالمی اســـــت. 

پرسش هايی از اين قبیل:
 جامعه مطلوب اسالمی چه ويژگی هايی دارد؟
 هـــــر یک از ايـــــن ويژگی ها چه ابعـــــادی دارد و 

راه های تحقق آنها در جامعه چیست؟
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 برای مثال عدالت اســـــالمی به چه معنا است 
چه عرصه هـــــا، مؤلفه ها و شـــــاخص هايی دارد؟ 

راهبردهای تحقق عدالت در هر عرصه چیست؟
 رفاه از دیدگاه اســـــالم به چه معنا است و چه 
مؤلفه هـــــا و شـــــاخص هايی دارد؟ راهبردهـــــای 

تحقق آن چیست؟
کدام است و در اسالم تفاوت   راه های رفع فقر 
درآمدی تا چه حد پذيرفته شده است و چگونه 
می توان از تداول ثروت در دســـــت عده ای خاص 

کرد؟ جلوگیری 
 معنویـــــت اســـــالمی چه مفهـــــوم و ويژگی ها و 
ابعادی دارد و راه های تحقق و رشـــــد معنویت در 

جامعه چیست؟
 فرهنگ از دیدگاه اســـــالم چـــــه مفهوم و ابعاد 
و شـــــاخص هايی دارد و راه هـــــای تحقق فرهنگ 

اسالمی در جامعه چیست؟
 امنیت و استقالل از دیدگاه اسالم به چه معنی 
است و راه های ایجاد امنیت در جامعه چیست؟
در ايـــــن مرحله، اين پرســـــش ها و ده ها و صدها 
پرسش دیگر از اين قبیل مطرح است که پاسخ به 
آنها نیازمند تأسیس علوم انسانی اسالمی است. 
علومی همچون علم سیاست، مديریت، اقتصاد، 
تربیت، روان شناســـــی و جامعه شناسی اسالمی. 
حوزه انقالبی باید بر اســـــاس پژوهش های متقن 
کند و به  دینی و اجتهادی اين علوم را تأســـــیس 
اين پرسش ها پاســـــخ دهد. بی تردید انجام اين 
مسئولیت ســـــنگین بدون برنامه ريزی صحیح و 

مجاهدت علمی میسر نیست.
5. مرحلـــــه پنجم مرحله ســـــاخت امت و تمدن 
نوين اســـــالمی است. در اين مرحله الگوی نظام 
گیر  جمهوری اســـــالمی ايران در جهان اسالم فرا
می شـــــود. در اين مرحله نیز بایـــــد پژوهش های 
متعـــــدد و عمیقی انجام شـــــود؛ زيـــــرا، اين الگو 
اقلیمـــــی و جغرافیايـــــی و  مخصـــــوص شـــــرایط 

فرهنگی و تاریخی ايران اســـــت و برای تسری آن 
کشوری با شرایط آن  در جهان اســـــالم باید در هر 
کشور تطبیق داده شـــــود و اين نیازمند پژوهش 
اســـــت. حوزه انقالبی در اين مرحلـــــه نیز باید با 
پژوهش هـــــای دینی و اجتهـــــادی روش تطبیق 
الگوی نظام اســـــالمی را بر شـــــرایط مختلف ارائه 
دهد و از انحراف فكـــــری در اين زمینه جلوگیری 

نماید.

  نتیجه                                                                                  
بایـــــد تأمین کننده  انقالبـــــی  پژوهش در حـــــوزه 
نیازهـــــای علمی انقالب اســـــالمی در پنج مرحله 
پیش گفته باشـــــد. به عبارت دیگر حوزه انقالبی 
کارکرد پژوهشـــــی خود در  کـــــه در  نهادی اســـــت 
همه اين مراحل پشتوانه نظری انقالب اسالمی 
کنون در مرحله ســـــوم انقالب  را تأمین می کند. ا
اســـــالمی قرار داریم و دو مرحله دیگر نیز در پیش 
اســـــت. حوزه انقالبـــــی باید در اين ســـــه مرحله 
باقـــــی مانـــــده با حرکتـــــی مجاهدانـــــه و انقالبی، 
زمینه هـــــای الزم برای حمایت نظـــــری از انقالب 
اســـــالمی و ممانعت از انحراف فكری و نظری آن 
را فراهـــــم آورد. بی تردید اين امـــــر نیازمند تحول 
نظام پژوهش در حوزه امروز ما اســـــت. جشنواره 
که حرکت مبارکی برای ترويج  عالمه حلی)ره( نیز 
و تشويق پژوهش در بین طالب جوان است باید 
در دوره های آتی به ســـــمت موضوعات مورد نیاز 
انقالب اســـــالمی جهت گیری نماید. امید اســـــت 
بتوانیم دســـــت به دست هم دهیم و با استمداد 
از خداوند متعال و توســـــل بـــــه معصومین)ع( و 
ذيل عنایات ولی عصر حجت بن الحســـــن)عج(، 
با بصیـــــرت و با تالشـــــی مجاهدانه، ضمن حفظ 
ســـــنت ها و نهادهای ارزشمند حوزه های علمیه 

در راستای تحول نظام پژوهش قیام نمايیم.
»و آخر دعوانا أن الحمد هَّلل رب العالمین«
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در گفت وگو با آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست
استاد و پژوهشگر برتر حوزوی و رئیس انجمن 

فقه و حقوق حوزه

كه در این دوره از جشنواره   اســـــتحضار دارید 
عالمـــــه حلـــــی)ره(، طـــــالب جـــــوان نوقلـــــم 
حوزه های علمیه حدود 16 هزار اثر پژوهشی 
ارائـــــه داده اند. به نظـــــر حضرتعالی به عنوان 
برتر حوزوی، پژوهشـــــگران  یک پژوهشـــــگر 
جـــــوان حـــــوزه چـــــه نـــــکات و الزاماتـــــی را در 

كنند؟ تحقیقات خود می بایست مراعات 

گـــــر بخواهیم به صورت دســـــته بندی شـــــده اما به  ا
گفت  کنیم، باید  اختصار بایسته های پژوهش را ذکر 

پژوهش باید دارای ويژگی های زير باشد:
1. اخالص در پژوهش: باورمان بیاید یا نه، اخالص 
ضروری است. در نگاه معنوی، اولین شرط پژوهش 
موفق، اخالص است، یعنی انسان مخلصانه اثری را 

به وجود بیاورد. 
گاهی در پژوهش، دومین  2. به روز بودن و زمان آ
شرط یک پژوهش موفق اســـــت. اینكه انسان از سر 

وری بر  مر
بایسته های 

وهش پژ

گفـــت و گــو هــا
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دغدغه، یک مسئله به روز را مورد تحقیق و مداّقه 
قرار دهد، از بایسته های پژوهش است.

گمان  3. قدم بـــــه جلو بودن پژوهـــــش: بعضی 
کارها را  گذشـــــتگان  که دير به دنیا آمده و  می کنند 
به سامان رسانده اند و ما نهایتًا بتوانیم در اطراف 
همین  اندیشـــــه های موجود، سخنی بگويیم! در 

که اين گونه نیست. حالی 
4. مورد نیاز بودن موضوع پژوهش: یک تحقیق، 
کاری  گاه ممكن است،  باید مورد احتیاج باشـــــد. 
رو به جلو قلمداد شـــــود ولی اصـــــل موضوع مورد 

احتیاج نباشد.
گاه برای  5. در بســـــتر زمـــــان بـــــودن پژوهـــــش: 
پژوهشگر مسأله ای دغدغه می شود. اين مسأله را 
در زمان می خوابانـــــد، آرام آرام فكر و تأمل می کند، 
علمی  جلســـــه  چندين  می کنـــــد،  فیش بـــــرداری 
برگزاری می کنـــــد و در همایش هـــــای مرتبط با آن 
موضوع شـــــرکت می کنـــــد و بعد از آن قلم دســـــت 
می گیـــــرد و آن موضوع را قلمـــــی می کند. پژوهش 

باید اینگونه باشد.
6. پر تطبیق بـــــودن پژوهش و ناظر بودن آن به 
گر زيباترين بحث بدون تطبیق مطرح  عینیت ها: ا
گر یک مسأله علمی  گردد، انتزاعی می شـــــود. ولی ا
را با چند تطبیق، مخصوصًا تطبیقات به روز، ارائه 

شود، جا باز می کند.
7. توازن تحقیق )خلق و ایجاد( و تتبع )در تراث 
گر انسان فقط از خودش بگوید و از  گذشـــــتگان(: ا
جستجوی دیدگاه ها غفلت بورزد نمی تواند دانش 
را به پیش ببرد. تدریس و پژوهش باید با دو بال، 
گذشتگان و بال تحقیق یعنی  بال تطبیق در تراث 
َخلق، خود محقق هم خلق داشـــــته باشد، خالق 
گذشتگان بگوید و استفاده  باشد. انسان از تراث 
کند و برای خودش هم یک اســـــاس و  کنـــــد و نقد 

بنیانی را بگذارد.
گوشه  8. داشـــــتن نثر فاخر در پژوهش: چرا باید 
کهن  کنار بگویند عبارت هـــــای حوزوی، عبارات  و 

گذشـــــته فاخرترين خط ها و  و قدیمی اســـــت؟ در 
فاخرترين عبارت ها، از حوزویان بود. نباید انسان 
اصرار کند که ما قدیمی صحبت کنیم، عربی غلیظ 
کنیم. باید از نثری فاخر و زيبا بهره ببریم. صحبت 
9. خلق اصطالح: محقِق مبتكر نمی  تواند خلق 
اصطالح نكند. یک اثر پژوهشی فاخر و فهیم باید 
خالق اصطالحات بســـــیط باشـــــد تا بتواند در آن 
کشور  ج از  گاهی در خار قالب، معانی را ارائه دهد. 
کسی بتواند خالق اصطالح باشد رتبه اش را از  گر  ا
دانشیاری به استادی ارتقاء می دهند، متأسفانه 

کمتر بها داده می شود. در ايران 
: ایجاز 

ّ
 و اطناب ممل

ّ
10. اجتناب از ایجاز مخـــــل

مخل و مغلق بـــــودن باعث عـــــدم تمايل دیگران 
برای استفاده از اثر می شود. توضیح زیاد نیز اصل 

مطلب را از بین می برد.
کتاب باید  11. وجود نظم منطقـــــی در پژوهش: 
که همیشه بحث قبلی زمینه را برای  طوری باشد 
کند، اين می شـــــود نظم منطقی.  بحث بعدی باز 
که اين بحث ها با هم  کند  طوری انسان مديریت 

هماهنگ و لثیق باشد. 
12. داشـــــتن آغاز و انجامی روشن )روشن بودن 
مدعا(: بایـــــد مدعای مطلب دقیق و مشـــــخص 
کتاب، پس از مطالعه به راحتی  باشـــــد تا مخاطب 

کند. گزارش  بتواند محتوا را 
13. رعایـــــت ادب، امانـــــت و انصـــــاف: در مقام 
کـــــه به هیچ وجه  کالم باید مواظب بود  نقد یـــــک 

کالم را نقد نكنیم.  نویسنده 
14. تک ســـــاحتی نبـــــودن پژوهـــــش: باید همه 

ساحت های بحث را مد نظر داشت.

ن »تطبیق در  وهش باید با دو بال متواز پژ
تراث گذشتگان« و »تحقیق و خلق« صورت 

گیرد تا بتواند دانش را به پیش ببرد.
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كار: نویسنده باید به آنچه  15. ایمان داشـــــتن به 
می نویسد ایمان داشته باشد.

16. داشـــــتن نـــــگاه تمدنـــــی و جهان وطنـــــی در 
پژوهش )مخصوص زمان خاص نبودن(: آثارمان 
را مخصوص دوره ای خاص، مكانی خاص و زمانی 

خاص ننویسیم.
17. برخاستن پژوهش از تدریس )حتی االمکان(: 
کمک می کند چنانچه پژوهش  تدریس به پژوهش 

کمک می کند. به تدریس 
18. آشنا بودن محقق با قرآن. 

حضرتعالی در جایی فرموده اید حوزه های 
كه در  علمیه نتوانســـــتند بـــــه آن موفقیتی 
آمـــــوزش داشـــــتند، در بخـــــش پژوهش نیز 
دســـــت یابنـــــد و همانند قســـــمت آموزش 
پیشـــــرفت نداشـــــته اند. دلیـــــل این عدم 

پیشرفت را چه می دانید؟

ايـــــن صحبت من در جشـــــنواره عالمـــــه حلی)ره( 
اســـــتان اصفهان بود و منظورم زمان اآلن نیست. 
اآلن برعكـــــس معتقدم نمره پژوهش حوزه از نمره 
آموزش آن بهتر اســـــت. نـــــه اینكه نمـــــره آموزش 
خیلـــــی پايین آمـــــده، بلكـــــه از بابت اینكـــــه نمره 
پژوهش باال رفته است. همین برگزاری جشنواره 
کتاب ســـــال  کتاب ســـــال حوزه و  عالمه حلی)ره(، 
ايـــــران هـــــم بی تأثیـــــر نبوده  جمهوری اســـــالمی 
کارهای خوبی عرضه می شود. نباید  اســـــت. واقعا 
حجاب معاصـــــرت ما را بگیـــــرد و دائم جمله "چه 

که در  کنیـــــم. آن جمله ای  کرده ایـــــم؟" را تكرار  کار 
گذشـــــته  گفته ام نســـــبت به زما ن های  اصفهـــــان 
که به  گذشته ما آن اهتمامی  مرتبط بود. علمای 
آموزش داشته اند - اساتید برای تدریس و تالمیذ 
برای تحصیل و تدّرس - روی پژوهش نداشـــــتند. 
گاهی یک عالم در طول 50 ســـــال، هزاران ساعت 
کالس برگـــــزار می کـــــرد، امـــــا یک اثـــــر علمی عمیق 
گذشـــــتگان حفاظت  نداشـــــت؛ یا حتـــــی از آثـــــار 
که چه  نمی کردند. در آن ســـــخنرانی مثال هم زدم 
ُتراثی از دســـــت ما رفته است. پس نتیجه می گیرم 
گذشـــــته نمره پژوهش  که در مجموعه زمان های 
که پژوهش  کمتر از آموزش اســـــت و بعضی وقت ها 
اصاًل نمـــــره نمـــــی آورد؛ اما االن اين گونه نیســـــت. 
کـــــه در بحث های  امـــــروزه آثـــــار و پایان نامه هايی 
کالمی، تفســـــیر، علوم قرآنی و علوم دیگر به تألیف 
رســـــیده، زیاد اســـــت ولی قبال اینگونه نبود. البته 
پایان نامه ها و مقاالت غیر ارزشمند زیاد داریم، اما 
ارزشمند هم زیاد است. بنابراين پژوهش در همه 
زمینه های علوم اســـــالمی دارای پیشرفت بوده و 
البته پیشرفت نسبت به فقه، فلسفه فقه و اصول 

فقه بیشتر است.

نحـــــوه عرضه  چه توصیـــــه ای در خصوص 
پژوهش های تولید شده در جشنواره -به 
طور خاص- و در حوزه - بطور عام - دارید؟

کید می کنیم،  ما در کشور روی تولید نظریه خیلی تأ
کید می کنند و بســـــیار هم بجاســـــت؛  بزرگان هم تأ
کـــــه در تولید نظریه  اما به نظر می رســـــد به موازاتی 
کیـــــد می شـــــود بایـــــد روی مصرف نظریـــــه یا به  تأ
تعبیر دقیق تر عرضه و مصرف نظریات فكر شـــــود. 
کتاب سال حوزه تولید  جشنواره عالمه حلی)ره( و 
که رتبه  نظریه نمی کنند اما نظریات تولید شـــــده را 
مـــــی آورد عرضه می کننـــــد و البته بـــــه جاهايی هم 
معرفی می کنند. اما چه هنجارهايی را باید مراعات 

تولید نظریه، عرضه و معرفی نظریه و 
به مصرف رساندن حاصل نظریه باید 
به صورت هم زمان انجام شود.

گفـــت و گــو هــا
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کند؟ فكر نمی کنم جوابش سخت باشد. واقعًا باید 
بی طرفانه باشـــــد. اين حق الناس اســـــت، تفّضل 
که باید اين را دعوت  کند  کســـــی فكر  که  نیســـــت 
کنم و فالنـــــی را دعوت نكنم. نمی گویم بوده؛ چون 
کردید جواب می دهم. اين تفّضل نیست  ســـــؤال 
حق اســـــت. حتی االمكان افق فكـــــری  ارزیابان  به 
کتابی ارزیابی می شـــــود  گاهی  هم نزدیک باشـــــد؛ 
یک ارزیاب نمره 90 می دهد و ارزیاب دیگر می گوید 
اصال قابل ارائه در جشنواره نیست. می دانید چرا؟ 
کرد! اما  کاری  چون سلیقه اســـــت دیگر؛ نمی شود 
مسئوالن جشنواره حتی االمكان باید ارزیابان را کم 
کمتر  کم شدن یک نفر، یک سلیقه  کنند، چون با 
که بار یک نفر را  می شـــــود. منتهی اين طور نباشد 
کنیم؛ به همین خاطر آن شخص فّله ای  ســـــنگین 
کنـــــد. حتی االمكان تعدد اعضای غیر ضرور  داوری 
کم شود و ارزیابی، شیوه نامه داشته باشد  ارزیابان 
که تا حد  گذاشته شود  و شیوه نامه در اختیار افراد 
گرفته شود. ارزیابان  ممكن جلو اعمال ســـــلیقه ها 
در موارد ضروری جلسات مشترک داشته باشند تا 
فكرشان را به هم نزدیک کنند. کسانی دعوت شوند 
که واقعـــــا وقت دارند. خیلی وقت مشـــــكل ما اين 
که اثبات  کسانی می رویم  کارها سراغ  که در  اســـــت 
قوی دارند ولو ممكن اســـــت ثبوت قوی نداشـــــته 
کار زیاد نمی گذارد تا  باشـــــند؛ اما اين اثبات قوی و 
کردن چند  کنند. ممكن اســـــت با نگاه  اين ها فكر 
کنند به محتوا  کتاب فكر  صفحه اول، وسط و آخر 
کلمه به  که اين طور نیست،  رســـــیده اند؛ در حالی 
کتاب و مقاله باید خوانده شـــــود، تأمل شود  کلمه 
گردد. از اين جهت باید در ارزیابی  کنتـــــرل  و منابع 
کـــــه با ثبوت -و لـــــو هنوز به  ســـــراغ ارزیابانی رفت 
اثبات نرسیده اند- درگیر نشده اند و وقت بیشتری 
که بایـــــد آن عیارها و  کار دارنـــــد. چنان  بـــــرای اين 
سنجه های ارزیابی هم دقیق مشخص باشد. مثال 
کاربست موضوع،  کاربردی بودن و  کنید در  فرض 
سنجه چه قدر باید باشـــــد؟ معیار وجود دارد ولی 

درجـــــه اش باید مشـــــخص شـــــده و حتی االمكان 
کشور ما  کّمی شـــــود. یكی از مشـــــكالت  سنجه ها 
گاهی در اين مورد می گویم:  کیفی اســـــت.  داوری 
کاری انتخاب می شود نباید سابقه  که برای  کسی 
کیفری و زندان داشته باشـــــد. به نیروی انتظامی 
که آیا شخص  و ساير دســـــتگاه ها مراجعه می کنند 
کیفری دارد یا نه؟ اما  به زندان رفته یا نه؟ ســـــابقه 
گفته شـــــود فالنی باید خوش اخالق، متدين و  گر  ا
عادل باشد، اين ها ســـــنجه های سختی است. تا 
کمی را معیار قرار داد ولی  بشود باید ســـــنجه های 

گر نشد، نشد دیگر. ا
کار جشنواره ها عمدتا معرفی و  آخرين نكته اینكه 
عرضه است ولی باید روی مصرف هم تأمل شود. 
کتابی جايزه آورد، برنده شد و با اهدای جايزه ای 
کردید، بعـــــد از آن چه؟  از نویســـــنده اش تقديـــــر 
کتاب خود را در جاهای  نویســـــنده باید راه بیفتد 
کتاب خوبی است ممكن  گر  کند. ا مختلف عرضه 
کمک  کتاب  کتاب درســـــی یا  اســـــت در مدارس، 
کز غیر حوزوی  آموزشی شود و یا ممكن است به مرا

گردد. معرفی 
کار را هم زمـــــان باید انجـــــام دهیم: تولید  ما ســـــه 
نظریه، عرضه و معرفی نظریه و به مصرف رساندن 

حاصل نظریه.

گر در پایان نکته ای دارید بفرمایید. ا

طالب و جوانان خیلی قدرشـــــناس باشـــــند. من 
کتاب  گذشـــــته بـــــزرگان ما  گاهـــــی نقل می کنم در 
می نوشـــــتند صدها ســـــال می گذشـــــت تا یک نفر 
که از ثلث ســـــهم اين  از بازاری هـــــا پیدا می شـــــد 
کتاب عرضه می شـــــود،  کند. اآلن  کتاب را چـــــاپ 
زودتر به نتیجه می رســـــد و زودتر چاپ می شـــــود. 
کار خوبی باشـــــد. از اين جهت  کار،  گر  مخصوصا ا
که انقالب یا  باید سپاســـــگزار و شـــــكرگزار فرصتی را 

کرده، باشیم.  تكنولوژی ایجاد 
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چه بایســـــته ها و نکاتـــــی را در فرایند تولید 
علـــــم و ارائه آن در حوزه هـــــای علمیه الزم 

می دانید؟

کم بر جریان تولید و مصرف دانش را یک  چرخه حا
که از ســـــه  چرخه ی ســـــه جانبه ای تعریف می کنند 
کاربست دانش شكل می گیرد.  عنصر تولید، نشر و 
میزان مفید بودن دانِش تولید شـــــده هم بر اساس 
کاربســـــت دانش شـــــكل  که به دنبال  ارزیابـــــی ای 
می گیرد، اتفاق می افتد. اين چرخه چه در عرصه ی 
علم، چه در عرصه ی فن آوری تأثیرگذار است. یعنی 
کار را تولید دانش تشكیل  بخشی از حلقه  و زنجیره  
گر تعبیـــــر تولید دانـــــش را تعبیر دقیق و  می دهد. ا

کـــــه آیا دانش به  درســـــتی بدانیم - چون خوِد اين 
ويژه در حوزه ی علوم انسانی و باالخص در عرصه ی 
کتشافی، دیدگاه های  علوم  دینی تولیدی است یا ا
گر دانـــــش را تولیدپذير  متفاوتـــــی وجـــــود دارد - و ا
کار، عرصه ی تولیِد  بدانیم بر اين اســـــاس بخشی از 
دانش است. بحث بعدی نشـــــر دانِش تولید شده 
کـــــه می تواند جامعه ی  و ارائـــــه ی آن به جامعه ای 
کاربست و به  بهره گیر باشـــــد، است. بخش ســـــوم، 
کارگیری دانش برای حل مســـــأله اســـــت. ما در هر 
ســـــه حلقه ی اين زنجیره ی بزرگ باید دســـــت به 

اقداماتی بزنیم.
در عرصـــــه ی تولیـــــد دانش مهم ترين و نخســـــتین 
گام یافتـــــن مســـــأله ها، معضل ها یا مشـــــكل هايی 

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین  در 
سید علی عماد

      رئیـــــس مرکـــــز امور نخبـــــگان و اســـــتعدادهای               
برتر حوزه های علمیه

نقـش جشنـــواره 
عالمه حلی)ره( در 
هنگ  شــــدگی فر
وهــــــــــــــــــش  پــــــــــــــژ

گفـــت و گــو هــا
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که با آن مواجه هســـــتیم. مسأله یابی خوب  است 
کلیدی و اصلی  و اولویت دهی مناســـــب به مسائل 
گاهی به صورت ُخرد هســـــتند اما در عین  ما -کـــــه 
حال، یک مســـــأله ی مهم و اساســـــی را در زندگی، 
در جامعه ، در حوزه  و در نظام ما شـــــكل می دهد- 
کنار  که در  و پیرایـــــش آنها از ابهام هـــــا و ايهام هايی 
مسأله می تواند باشـــــد، یافتن منابع مناسب برای 
پاسخ گويی به پرسش و انتخاب روش مناسب برای 
کارهای مهم اســـــت. همچنین  انجام تحقیـــــق، از 
کارآمد  گـــــزارش تحقیق بایـــــد هنرمندانه و خیلـــــی 
که مســـــأله را  تدوين شـــــود تا در نتیجه ضمن اين 
کند.  خوب نشان می دهد پاسخ شفافی را هم ارائه 
که پیشـــــران  همه ی اين ها توســـــط عامل پژوهش 
گر پژوهش  حل مسأله اســـــت تحقق پیدا می کند. ا
واجد شرایط و اســـــتانداردهای الزم نباشد امكان 
دست یابی به پاسخ مناسب برای حل مسأله، توقع 
بیجايی است. ما در ابتدا باید به اين نكته برسیم 
که پژوهشگر باید دارای دانش و مهارت الزم باشد. 
گزاره، یک  کردن یـــــک  تولیـــــد دانش یعنـــــی اضافه 
بخش، یا مبحث، یا تولید یک دیســـــیپلین علمی. 
گزاره  که تولید یک  کوچک ترين بخش  تولید علم از 
اســـــت، تا تولید عرصه ی دانش را شامل می شود. 
کار و محصول جدید. طبیعتًا کسی  تولیِد علم یعنی 
کار و محصول جدید تولید کند باید بر  که می خواهد 
باِم همه ی محصوالت پیشین نشسته و بر همه ی 
که می خواهد  کســـــی  آن ها احاطه داشـــــته باشد. 
کنـــــد باید همـــــه ی داده ها و همه ی  تولیِد دانش 
یافته های بشری امروز را در عرصه ی حل آن مسأله 
کند تا حل آن  داشته باشد. بتواند بفهمد و تحلیل 
که  کار است  کند. اين شرط اساسی  مســـــأله را پیدا 
پژوهشگر باید دارای ويژگی هايی باشد چه به لحاظ 
دانش و چه به لحاظ روش و مهارت. بحث اخالق 
پژوهـــــش هم از مهم ترين بخش هـــــای تأثیرگذار در 
که آیا انتظار  اين عرصه اســـــت. اما سؤال اين است 
طبیعی ما در جشـــــنواره ی عالمه حلـــــی)ره( تولیِد 
کار اين جشنواره برای تولید  دانش اســـــت، یا اصل 

که از پژوهش  دانش نیســـــت؟ بخصوص با تعریفی 
داریم -که معاونت پژوهش در سندی آن را منتشر 
کرد - انتظارمان از جشنواره عالمه حلی)ره( عمدتًا 
تولیِد دانش نیســـــت؛ بلكه تمرين و تربیت نیروی 
کارآزموده برای پژوهش است. جشنواره،  انســـــانی 
فعالیـــــت تمرینی عرصه ی پژوهش اســـــت و ما باید 
انتظـــــار طبیعی و منطقی را از جشـــــنواره داشـــــته 
کار باید از قبل احاطه ی مناسب  باشیم. برای اين 
در حد خودمان بر عرصه ی دانش، پس از مواجهه  
با مشـــــكل و طريق حل مشكل، داشته باشیم. به 
که الزم است  گمان من اين از ضرورت هايی اســـــت 
که مـــــا در اين بخش به دانش و مهارت  و امیدوارم 
الزم و هـــــم به خلقیات مناســـــب بـــــرای حضور در 
کنیم تا در آینده شـــــاهد  عرصه ی پژوهش اهتمام 
که با فراوانی دانش گران قادر به تولیِد  نسلی باشیم 

کنند. دانش اهتمام 

كه حضرت عالی هشـــــت  با توجه بـــــه این 
سال مسئولیت معاونت پژوهش حوزه های 
علمیه و ریاســـــت جشـــــنواره را بـــــه عهده 
داشـــــتید، دستاوردهای جشـــــنواره عالمه 

حلی)ره( از دیدگاه شما چیست؟

جشنواره عالمه حلی)ره( با یک مجموعه اهدافی 
گر بخواهیم میزان توفیق  تعریف و تأســـــیس شد. ا
کنیم، باید  یک پدیده، جریان و رویداد را بررســـــی 
که برای آن اهداف، ســـــاختار یا  ناظر بـــــه اهدافی 
کنیم.  سازمان یا آن رویداد شكل می گیرد، ارزیابی 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( با چند هدف تأسیس 
شد: هدف نخســـــت فرهنگ ســـــازی پژوهش در 
حوزه های علمیه بود. ما در شرایطی قرار داشتیم 
که پژوهـــــش حتی میهمان ناخوانده ی ســـــفره ی 
دانـــــش حوزه هـــــای علمیـــــه در نظام آموزشـــــی و 
مـــــدارس علمیه مـــــا نبود. عـــــالوه بـــــر اینكه هیچ 
الزامی برای فعالیت پژوهشـــــی نبود، تشویقی هم 
از یک فعالیت علمی-پژوهشـــــی وجود نداشـــــت. 
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گر در فرایند تولیِد دانش می خواســـــتیم  به ناچار ا
کنیـــــم، حوزه های  بـــــه تكلیـــــف خودمان عمـــــل 
کند  علمیه می خواســـــت به تكلیف خودش عمل 
گر نظام آموزشـــــی ما می خواســـــت به آن تحول  و ا
که عبارت است از نظام  کند  بایسته دســـــت پیدا 
گر بـــــه مطالبات نظام و  آمـــــوزش پژوهش  محور و ا
انقالب از حوزه های معاصر می بایســـــت پاســـــخی 
که  پیدا می کردیم، طبیعتًا چـــــاره ای جز اين نبود 
پژوهش را به عنوان یک بایسته، یک تكلیف، یک 
ُبعدی از مأموریت حـــــوزه و طلبه ها علنی و خیلی 

کنیم. بارز به صورت یک فرهنگ تبديل 
از اهداف دیگر جشـــــنواره؛ ایجاد مهارت های الزم 
در میان طلبه ها در راســـــتای انجـــــام پژوهش بود. 
گســـــترش پیدا  پژوهـــــش خلق الســـــاعه در جايی 
کســـــی پژوهش گر نمی شود.  نمی کند، و دفعی هم 
که آدم بخوابد، صبح بیدار شود  اين گونه نیســـــت 
و پژوهش گر باشـــــد. اين یک فّن و مهارت  اســـــت. 
گر بخواهیم  با تمريـــــن و تجربه باید ایجاد شـــــود. ا
کنیم، بایـــــد در یک بازه ی زمانی  پژوهش گر تربیت 
تـــــا مهارت های  از مهارت هـــــای مقدماتی  آرام آرام 

نهايی را به طلبه ها یاد بدهیم.
یكـــــی دیگـــــر از اهـــــداف برگـــــزاری جشـــــنواره عالمه 
حلی)ره( ارتقاء ســـــطح مهارتی طـــــالب برای تبديل 
به پژوهش گران حرفه ای و اســـــتاندارد اســـــت.  یكی 
از اهداف دیگر به نظر من اهداف بینشـــــی و نگرشی 
کمتر  که در جشـــــنواره وجود داشته ولی به آن  بوده 
کـــــه وقتی پا به  تصريح شـــــده اســـــت. به اين معنی 
گام در اين عرصه  عرصه ی پژوهش می گذاریم اولین 
مواجهه و یافتن ســـــؤال، معضل، بحران و مســـــأله 

است. طبیعتًا شما در مسأله یابی با صدها و هزاران 
مسأله مواجه می شـــــوید. نوع نگاه، بینش و نگرش 
طلبه نسبت به مسائل جاری جامعه و نسل معاصر 
که بداند  کسی  کشور متفاوت می شود. قطعًا  خود و 
جامعه ی او با چه مشكالتی مواجه است، نوع نگاه 
و نگـــــرش او به مســـــائل، به زندگی، بـــــه محیط، به 
کاماًل متفاوت خواهد بود و یكی  پیامدهای زیستی 
که یک نگاه جامع،  از اهداف جشنواره همین بوده 
یک نگاه ناظِر بـــــه نیاز معاصر، یک نـــــگاه با رویكرد  
نیازهای در حال تحول آینده نگرانه در میان طلبه ها 
ایجاد شود. از اهداف دیگر برگزاری جشنواره تشويق 

و ترغیب فعاالن عرصه ی پژوهش است. 
به استناد داليل متعدد و شاخص هايی که می تواند 
کند، می توانیم  کـــــدام از اين اهداف را ارزیابـــــی  هر 
که جشـــــنواره تقريبًا موفق بوده اســـــت.  بگويیـــــم 
کـــــه ما حتی انتظارش  موفقیتی بیش از آن حدی 
را داشـــــتیم و تصور می کردیم. در سال اول برگزاری 
کل آثار قریب به 2400 بود. اين 2400 اثر  جشـــــنواره 
مجموعه ی آثار انباشـــــته  شـــــده  در تمام سال های 
قبل بود. سال بعد هم در همین حد 2400 تا، 2500 
اثر بود. ممكن اســـــت بخشی از اين ها هم انباشت 
که در مرحله ی اول نتوانستند آثارشان  قبلی بوده 
کنند. ولی ســـــال های بعد آثـــــار تازه ای  را ارســـــال 
بـــــه دبیرخانه ارائه شـــــد. در دوره اخیر، بر اســـــاس 
اطالعات آماری، قریب به شـــــانزده هـــــزار اثر داریم. 
کنش و  اين به معنای فرهنگ شدگی یک جریان، 
فعالیت علمی است. بنابراين ما به وسیله جشنواره 
کنیم تا پژوهش به فرهنگ تبديل  کمک  توانستیم 
کار دیگر در  شـــــود. به دنبال اين جشـــــنواره، ده ها 
خ داد.  نظام و فعالیت های آموزشـــــی و پژوهشی ر
کانون های علمی ما در مدارس علمیه، تمام  تمام 
جشنواره های اســـــتانی، -که امروزه جشنواره های 
استانی در 25 استان برگزار می شود- تمام نشریاِت 
نشســـــت های  مجموعه ی  و  آموزشـــــی  واحدهای 
که در مدارس علمیه برگزار می شـــــود، همه  علمـــــی 
کار جشنواره  پیامدهای اين فرهنگ شدگی و نتايج 

تردیدی ندارم که در فرهنگ شدگی 
وهش نقش قابل توجهی را جشنواره  پژ
عالمه حلی)ره( ایفا کرده است. شاهد آن 
مقایسه آثار تولید شده در دوره های اولیه 
با آثار تولید شده در دوره های اخیر است.

گفـــت و گــو هــا
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است. تا حد زیادی اين ها متأثر و در فضای فعالیت 
گر 5  گرفته اند. در نظام آموزشی ما ا جشنواره شكل 
نمره ی پژوهشی به یک تكلیف و الزام تبديل شده، 
از  نتايج و دست آوردهای جشنواره عالمه حلی)ره( 
خ داده و همه ی  کار بسیار بزرگی ر است. به نظر من 
دســـــت اندرکاران اين بخش در طول اين ســـــال ها 
گذشـــــته مأجور هســـــتند و توفیق پیدا  و دوره های 

خ داد. که اين اتفاق بزرگ ر کرده اند 
که در فرهنگ شدگی پژوهش نقش  تردیدی ندارم 
کرده  قابل توجهی را جشـــــنواره عالمه حلی)ره( ایفا 
اســـــت. شـــــاهد آن مقایســـــه ی آثار تولید شده در 
دوره هـــــای اول، دوم، ســـــوم با آثار تولید شـــــده در 
گر همین سه دوره ی  دوره های اخیر است. شـــــما ا
کنید  اخیر را با ســـــه دوره ی اول با همدیگر مقایسه 
کـــــه در چرخه ی بحث  هم به لحاظ نوع مســـــائلی 
گرفته اند، هـــــم به لحاظ روش مندی  گفتگو قرار  و 
آن ها، به لحاظ قالب ها و ســـــاختارها و متدولوژی، 
و هم به لحاظ محتوا، تنـــــوع موضوعات، و هم به 
لحاظ نگاه به ســـــویه های مختلف، به لحاظ فنی 
شـــــدن خود مســـــائل، آثار متفاوت اســـــت. تفاوت 
کـــــه توانايی های  آثار نشـــــان دهنده ی اين اســـــت 
که توانايی  کرده است. وقتی  تولیدگران تفاوت پیدا 
که  تولیدگر تفاوت پیدا می کند همان هدفی است 
ما داریم. یعنی قطعًا ارتقاء سطح مهارتی داشتیم.

االن چـــــون خیلی ذی نفع نیســـــتم ايـــــن جمله را 
قاطعانه می گویم: مجموعه ی جشـــــنواره در طول 
کار خیلی بزرگی را در اين زمینه  اين دوره توانســـــته 
انجام دهد و شـــــاهدش آثار ارائه شده است. قطعاً  
کـــــه در دوره ی اول و دوم، بـــــه عنـــــوان آثار  آثـــــاری 
گر بـــــه رقابت بیایند،  برگزیده معرفی شـــــدند امروز ا
که  ج می شـــــوند. با وضعیتی  احتمااًل از چرخه خار
از آثار ارائه شـــــده ســـــراغ دارم قریب به اتفاق آن ها 
ج می شـــــوند و نامزد برگزیدگی  از چرخه رقابت خار
نمی شـــــوند. اين ضعف در آثار اول نیست؛ قوتی در 
کیفی - به لحاظ محتـــــوا و به لحاظ  ارتقاء ســـــطح 
که  ساختار - در آثار جدید اســـــت: در نوع مسائلی 

آن هدف نگرشی ما هم تا حد زیادی تأمین شده، 
که امروز طلبه ها به آن می پردازند چه  نوع مسائلی 
کاربردی، چه در حوزه ی بنیادی و چه  در حوزه ی 
که احیانًا راهبردی هستند، هرچند  در حوزه هايی 
کم اتفاق می افتـــــد. اما در  کـــــه در حوزه راهبـــــردی 
که نوع نگاه،  عین حال خود اين ها نشان می دهد 
گذشـــــته متفاوت  کاماًل با  نگرش و تعریف مســـــأله 
شده اســـــت و نگاه هايی دقیق تر و آینده نگرانه تر در 

اين بخش دیده می شود.
که  ما در تشـــــويق هم حداقِل توفیق را بـــــا امكاناتی 
داشـــــتیم انجـــــام دادیـــــم و الحمـــــدهَّلل نتیجه ی آن 
گسترش جشنواره اســـــت. امیدوارم  تشـــــويق ها هم 
که بر  کرده بودیم  که برای جشنواره ترســـــیم  افقی را 
اساس آن جشـــــنواره در ســـــه الیه ی ملی، استانی و 
که  کنیم. تجربه ای  مدرسه ای شكل بگیرد را نهايی 
در یكی-دو دوره انجام دادیـــــم در بعضی از مدارس 
علمیه و در بعضی از استان ها اتفاق افتاده است. اين 
کند. چون  باید به عنوان یک شـــــبكه ی خوب عمل 
از نظـــــر ما واحد آموزشـــــی، پایگاه عمده ی ســـــازمان 
روحانیـــــت و حوزه های علمیه در یک نقطه اســـــت. 
که مدرســـــه ی علمیه یک  گفته ام  من همواره اين را 
نهاد آموزشی صرف نیســـــت. یک مدرسه ی علمیه 
کتیكی حوزه های علمیه در آن  در هر نقطه قرارگاه تا
منطقه ی جغرافیايی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی 
اســـــت. آن مدرســـــه باید به همـــــه ی مأموریت های 
حوزه هـــــای علمیه یعنـــــی مأموریت های آموزشـــــی، 
پژوهشـــــی، تبلیغی، فرهنگـــــی، مديریـــــِت فرهنگِی 
کنـــــد. ما باید اهتمام  دینی، اخالقی و تربیتی توجه 
که بعد از نهادینه شـــــدن جشـــــنواره در سطح  کنیم 
ملی و اســـــتانی، به ســـــمت نهادینه شدن در سطح 
واحدهای آموزشـــــی برویم. بایـــــد در دل واحدهای 
کار بجوشـــــد. مَثلی می گویـــــم: قنات  آموزشـــــی اين 
کم هزینه ترين نظام اســـــتحصال آب در  کارآمدترين و 
کم بر سطوح  کشور ماست. در حفر قنات از قوانین حا
شیب دار برای استحصال  آب استفاده می شود. یک 
گاهی چند صد حلقه ی چاه  رشته قنات از چندين و 
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-که در اصطالح منطقه ای به آن چاه بچه می گویند- 
کنیم مجرای قنات  گر چاه ها را منها  شكل می گیرد. ا
که از مجرا بـــــه خودی خود  خشـــــک می شـــــود. آبی 
می آید چیز مهمی نیســـــت. اين چاه بچه ها هستند 
که شـــــما بر  که آب را به مجرای اصلی قنات می آورند 
که می ایســـــتید آب رواِن خوش طعم و  مظهر قنات 
رایحه می بینید. اين چاه بچه ها، واحدهای آموزشی 
ما هستند. آن ها باید جوشش الزم را داشته باشند. 
کار در عرصه ی  کانون هـــــای تولیـــــد  آن هـــــا باید بـــــه 
کار مسیری است  پژوهش تبديل شوند. مجموعه ی 
که ممكن اســـــت به سازی شـــــود و به روزآمدسازی، 
ارتقاء، استانداردتر شدن و ارتقاء سطح استانداردها 

بیانجامد، اما پدیده ی مهمی است.

كالن نظام علمی،  به نظر شما در ســـــطح 
حوزه چگونـــــه می تواند با نظـــــام علم ملی 
كند؟ البته فقط مباحث حوزوی این  تعامل 

ح نیست. جا مطر

ما در ابتـــــدا باید بگويیم نظام علِم ملی چیســـــت؟ 
نظام علم ملی مجموعه ی ُخرده نظام های تولیدگر، 
ترويج گـــــر و پایش گـــــر دانـــــش در عرصـــــه ی ملی و در 
کشـــــور اســـــت. ما سه دستگاه  پهنه ی جغرافیايی 
عمده ی تولیدگِر فعـــــال دانش در عرصه ی علِم ملی 
داریم. یكی از آنها نظام دانشـــــگاهی ما در عرصه ی 
که بخش های تابع وزارت  مجموعه ی علوم اســـــت 
علوم، دانشگاه آزاد و مجموعه ی دانشگاه های ما را 
تشكیل می دهد که در حوزه های متنوع علوم است. 
عرصه  دیگر بخش آموزش پزشكی است و بخش دیگر 
کـــــه اختصاصاً  حوزه ی  هم حوزه های علمیه اســـــت 
معارف اسالمی، علوم دینی و علوم ارزشی و معرفتی 
را متكفل و متصدی است. اين بخش ها باید دست 
به دســـــت هم دهند و مجموعه ی ساختاری آن ها، 
فرایندی آن ها، عملیات آن ها، خروجی های آن ها، 

نظام علِم ملی را تشكیل می دهد.
به نظر ما در دســـــتگاه سیاســـــت گذار، در دستگاه 

راهبر و در دســـــتگاه های ســـــتادی علم و نوع آوری 
حوزه های علمیه باید به یک تعریف روشن و مورد 
ِک همه ی دســـــت اندرکاران و راهبران جریان  اشترا
علِم کشور برسیم و ظرفیت خودمان و ظرفیت های 
کنیم،  دیگر و جمع مطالبات نظام و جامعه را نگاه 
کدام اولویت ها،  کدام نقطه هـــــا، با  بعد بگويیم در 
ما می بایست دست در دست همدیگر بدهیم، چه 
کنیم.  کنیم تا به ســـــبد علِم ملی اضافه  باید تولید 
کجاهـــــا باید میان رشـــــته ای تولید و بـــــه جامعه ی 
علمی ارائه شـــــود. اين مســـــائل نیازمند اين است 
کـــــه با هم گرايی هـــــای الزم موازی نقشـــــه ی جامع 
کشور، نقشـــــه ی جامع علمی حوزه طراحی  علمی 
شود و ذيل آن دقیقًا در برنامه های ذيل اقدامات 
راهبردی، توافقات الزم را داشـــــته باشیم تا بتوانیم 

کار انجام دهیم. تعامل جدی برای اين 
کـــــه مرکـــــز مطالعات  بر اســـــاس آخريـــــن تحقیقی 
کشور انجام داده، متأسفانه  سیاست گذاری علمی 
کثر میزان  در عرصه ی علم و فن آوری در کشور، حدا
هم گرايی بین اسناد باال دستی، بین اسناد ملِی ما، 
بین خطوط مشی کالن ما، بین بیست تا سی ویک 
کالن  درصد است. خطوط مشی ما، سیاست های 
و اقدامات راهبـــــردی ما تا به دســـــتور العمل های 
که با همدیگر به لحاظ میزان  پايینی برسد، وقتی 
هماهنگی، انطباق و هم ســـــويی ارزیابی می شوند 
کثر  ناهماهنگی وجـــــود دارد. وقتی می گويیم حدا
ســـــی ویک درصد یعنـــــی شـــــصت ونه درصد عدم 
هماهنگی، و ايـــــن برای نظام علِم ملی مناســـــب 
نیســـــت. دردمندانه بگویم حدس من اين اســـــت 
که میزان هماهنگی در اسناد باال دستی و خطوط 
مشی در عرصه ی علوم انسانی به مراتب نسبت به 
عرصه های پایه، علوم پایه، فنی مهندسی، زیست 
گرايی  کمتر است و ما به یک وا و پزشكی به مراتب 
در خطوط مشی مبتال هســـــتیم. سهم ما در حل 
اين بحران چیست؟ به خصوص طلبه های فعال 
کنند.  ما در ايـــــن عرصه ها باید به اين نكات توجه 

که اتفاق خوبی بیفتد. امیدوارم 
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كه جشـــــنواره، پژوهشـــــگران  پـــــس از این 
كـــــرد، بعـــــد از آن،  را شناســـــایی و معرفـــــی 
نظـــــام حـــــوزه یـــــا مجموعه مجمـــــوع نظام 
جمهوری اسالمی چگونه می خواهد از این 
پژوهش گراِن شناسایی شده استفاده كند؟

در حـــــوزه بخشـــــی به نـــــام مرکـــــز امور نخبـــــگان و 
اســـــتعدادهای برتر حـــــوزه وجود دارد. مـــــا در اين 
کـــــه بعضـــــی از رویدادهای  بخش تعبیـــــری داریم 
علمی، آموزشـــــی و فرهنگی را رویدادهای نخبگانی 
می دانیـــــم و رویدادهـــــای نخبگانـــــی از نظـــــر مـــــا 
رویدادهـــــای درخور توجهی هســـــتند. رویدادهای 
نخبگانی یعنی رویدادهايی که سرآمدان یک عرصه 
در سطوح مختلف چه نخبگان، چه استعدادهای 
برتـــــر، در آن عرصه همـــــاورد روش مند علمی انجام 
می دهند و چهره های دارای اســـــتعداد مناســـــب و 
حتی اســـــتعداد برتر در آن عرصه را ما از اين طريق 

کنیم. می توانیم شناسايی 
از نظـــــر ما یک سلســـــله رویدادهـــــای نخبگانی در 
عرصه  های آمـــــوزش، پژوهش، تبلیـــــغ، فرهنگ و 
مديریت می تواند باشد. امروز در حوزه در عرصه ی  
آموزش، مـــــا المیپادهای علمی را داریم. همچنین 
در عرصه ی پژوهش، دو رویداد بســـــیار مهم وجود 
که در حوزه های علمیه نهادینه شـــــده است.  دارد 
کاماًل نخبگانی  که رویداد  کتاب ســـــال حوزه -  یكی 
کشـــــف استعدادهای برتر و نخبگان است - و  برای 
دیگری جشـــــنواره ی عالمه حلی)ره( است. ما اين 
معبر را معبری می دانیم برای شناســـــايی اين نوع 
اســـــتعدادها. طبیعتاً  باید اســـــتعدادها شناسايی 
که مرکز  شـــــوند ولی از نظر مـــــا خیلی خوب اســـــت 
مديریـــــت حوزه هـــــای علمیه، معاونـــــت پژوهش، 
کتاب  دبیرخانـــــه ی جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( و 
که در شرف تصویب  ســـــال بر اســـــاس آيین نامه ای 
که آيین نامه ی اعتباربخشی  در هیأت امنا است - 
به رویدادهای نخبگانی حوزه های علمیه اســـــت- 
تقاضای اعتباربخشـــــی را داشـــــته باشـــــند. هیأت 

که اين رویداد  امنای مرکز امور نخبگان حوزه وقتی 
را یک رویداد نخبگانی اعالم می کند در سطح ملی از 
سوی بنیاد ملی نخبگان هم یک رویداد نخبگانی 
تلقی می شـــــود و طبیعتًا برگزیدگان و شایســـــتگان 
تقدير و تحســـــین آن، برخورداران از امتیازات بنیاد 
ملی نخبگان می توانند باشند. همچنین می توانند 
از ظرفیت های ارتباطی، حمایتی و پشتیبانی بنیاد 
ملی نخبگان در ســـــطح ملی و مرکـــــز امور نخبگان 
حوزه هـــــای علمیه در ســـــطح حوزه هـــــای علمیه 

کنند. استفاده 
البته در عرصه ی حوزه های علمیه، مرکز امور نخبگان 
مرکز انحصاری اســـــت. یعنی با معرفی ما، بنیاد ملی 
نخبگان استعدادهای برتر یا نخبگان را به رسمیت 
می شناسد. به نظر من اين یک فرصت خیلی خوبی 
اســـــت و در آيین نامه ها و دستورالعمل های ذيربط 
که ما چه حمایت هايی را از  هم تعریف شده اســـــت 
استعدادهای برتر باید انجام بدهیم. حمایت هايی 
در راستای ارتقاء مهارت، ارتقاء دانش، بهره گیری از 
ظرفیت آن ها در عرصه ی ملی، بهره گیری از ظرفیت 
آن ها در عرصـــــه ی نظام و در عرصـــــه ی  حوزه های 
علمیـــــه و همه ی اين ها پیش بینی شـــــده اســـــت. 
یعنی از مشـــــارکت آن هـــــا در نظام آموزشـــــی حوزه و 
مشارکت و مساعدت در استادیاری، پژوهش یاری تا 
مشارکت در عرصه های ایده پردازی و ساختارسازی، 
تعیین راهبرد، همكاری های فكری و هم اندیشـــــی، 
تا ارتقاء ســـــطح مهارتی فردِی خـــــود آن ها، تا ارتقاء 
شاخص های آن ها، در اين آيین نامه ها آمده است. 
ما امیدواریم جشـــــنواره عالمه حلی)ره( برای معرفی 
استعدادهای برتر به جامعه  ی حوزوی بتواند قنات 

پربرکتی باشد. 

یک مدرسه ی علمیه در هر نقطه از 
کشور، قرارگاه تاکتیکی حوزه های علمیه 

در آن منطقه ی جغرافیایی، انسانی، 
فرهنگی و اجتماعی است.
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عالمـــــه  جشـــــنواره  در  شـــــركت كنندگان 
حلی)ره(، طالب جوان حوزه های علمیه 
خواهـــــران و برادران هســـــتند، شـــــما هم 
ســـــالیان متمادی در حوزه هـــــای علمیه 
و  پژوهش  تحقیـــــق،  مشـــــغول  خواهران 
تدریس هســـــتید، چه توصیـــــه ای در این 

زمینه به طالب نوقلم حوزه دارید؟

مسّلمًا نگاه مان به جشنواره های پژوهشی قطعًا 
کسی  نگاه آلی است، نه نگاه استقاللی، و هدف 
که وارد عرصـــــه ی تحقیق و پژوهش می شـــــود، 
حضور در جشنواره ها نخواهد بود. اما وظیفه ی 
که هر از چندی  متصدیان امر پژوهش اين است 
گردهمايی هايی، فضـــــای علمی-  بـــــا برگـــــزاری 
گرم و تازه نگه دارنـــــد، به اين فضا  پژوهشـــــی را 

کشف استعدادها و  کنند به  کمک  رونق دهند و 
که الزم است در افراد به میزان  اعتماد به نفسی 
کنترل شود. همچنین  کافی وجود داشته باشد و 
به ســـــلیقه های پژوهشی سمت وســـــو دهند تا 
ذائقه ی پژوهشی ساختارمند و نظام مند تولید 
شود. جشنواره عالمه  حلی)ره( چند سالی است 
با همین اهداف برگزار می شـــــود و توانسته است 
کننده ای را بردارد  گام های امیدوار  در اين مسیر 
که از طرف طالب پژوهش گر خانم  و ما شاهدیم 
و آقا اســـــتقبال قابل مالحظه بـــــوده و مرتب اين 
که امسال  اســـــتقبال بیشتر می شـــــود؛ به نحوی 
که افراد بیشتری بتوانند شرکت  دیدم برای اين 
کنند، شرط سنی شـــــرکت در جشنواره باال رفته 
اســـــت و اين نشـــــان دهنده ی فشـــــار مطالبات 

است.

وم حرکت نظام  لز
شـــی حـــــــــوزه  آمــــــوز
گی های  به سمت ویژ
تــــــــــــــــــــراث خــــــــــــــــــــــــود

گفت وگو با سرکار خانم  در 
دکتر زهرا امین مجد

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

گفـــت و گــو هــا
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گر همواره به خودمان خوش بین  در عین حال ا
باشیم و نســـــبت به رفتارهایمان آسیب شناسی 
نداشته باشـــــیم، همیشـــــه در جا خواهیم زد و 
حرکت هایمان رو به جلو نخواهد بود. به نظرم از 
آســـــیب های اين فستیوال های علمی اين است 
کیفیت غافل می کند و به حجم  کمیت ما را از  که 
باالی آثار دریافتی خوشحال و خرسند می شویم 
کیفیت  که در جهت افزایش  و فراموش می کنیم 

کنیم. باید تالش 
که بخش مرتبط به تولید ذائقه   به نظر می رســـــد 
نظام به معنای پژوهشی در افراد، باید مديریت 
شود. اینجا مخاطب من بیشتر مسئولین است 
که توجه داشـــــته باشـــــند نظام پژوهش، نظامی 
که به نـــــگارش ختم می شـــــود امـــــا الزامًا  اســـــت 
پژوهش مســـــاوی با نگارش نیست. اين خطای 
که در تبیین مسأله پژوهش  خیلی جدی اســـــت 
که فضای پژوهش را مســـــاوی با  زیاد می بینـــــم 
نگارش تحلیل می کنیم و اين همان مســـــأله ی 
کردن و رفتن به ســـــمت محصوالتی است  کپی 
که اساســـــًا آن قالب ها و ويژگی های ساختارمند 
کالن پژوهش  پژوهشـــــی را ندارند و از الگوهـــــای 
کار تولید علم به وجود  تبعیت نمی کنند و با اين 

نخواهد آمد.
کالن، پژوهش یک فرایند است.  در یک معنای 
یعنی شما از تسلط بر یک حوزه ی مطالعاتی و با 
انبوه خوانی در یک حوزه ی مطالعاتی به انتخاب 
یـــــک حوزه ی پژوهشـــــی می رســـــید و با تمحض 
در آن حوزه ی پژوهشـــــی در ابتدا نظام سؤاالت 
آن حوزه را اســـــتخراج می کنید، بعـــــد به نظامی 
از مســـــائل می رســـــید و پس از آن مســـــأله های 
که خأل پژوهشـــــی هســـــتند و بعد از  پژوهشـــــی 
مسأله، بر اساس آن فرایندهای تعریف شده ای 
که وجـــــود دارد به ســـــمت حل مســـــأله حرکت 

می کنید. در نهایت، اين پروســـــه و اين فرایند در 
که یكی از آن  اشكال مختلف ارائه داده می شود 
قالب ها، نگارش است. متأســـــفانه اين خطا به 
که مسأله ی  که زمانی  صورت جدی وجود دارد 
پژوهش گری را می سنجیم، سنجه ی ما نگارش 
که آخرين  و نگاشـــــته های افراد اســـــت در حالی 

حلقه ی اين زنجیر، نگارش است.
مطلب دیگر اینكه فاصله گیری و ترس بیش از حد 
از مسأله ی نگارش هم به شدت خطا است. یكی 
از مشـــــكالت و آسیب های حوزه ها ی علمیه اين 
که افراد خیلی دير سراغ نوشتن می روند.  است 
که  اما راه برون رفت از اين مســـــأله اين نیســـــت 
یک باره ورود پیدا کنیم به عرصه ای که فرایندش 
را طی نكرده ایم. در مســـــأله ی روش شناســـــی بر 
گفتمان های بديل باید تسلط  ادبیات بحث و بر 
داشته باشیم واال خطا می کنیم. علت خطاهايی 
که می بینیم در حوزه های پژوهشـــــی وجود  هم 
کـــــه پیشـــــینه ی مطالعاتی اين  دارد اين اســـــت 
کل  گفتمان رقیب و  گفتمان های بديل،  عرصه، 
ادبیات مســـــأله را نمی دانیم. برای همین از یک 
یافته ی تكراری پژوهشـــــی، ابتهاجی برای ما به 
وجود می آید و اين باعث در جا زدن و پیشـــــرفت 

نكردن در حوزه ی پژوهش خواهد شد.
که به عنـــــوان نخبـــــگان پژوهشـــــی یا  کســـــانی 
می شوند  انتخاب  پژوهشـــــی  برتر  استعدادهای 
هنوز با آن نقطـــــه ی مطلوِب بحِث پژوهش گری 

فاصله ی جدی دارند. 
اما در ســـــال های اخیر شـــــاهد تغییـــــرات جدی 
که بـــــه پیوست نویســـــی  هســـــتیم؛ مثـــــاًل ايـــــن 
کار پســـــندیده ای است.  پژوهشـــــی توجه شـــــد 
در مرکـــــز مديریت حوزه های علمیـــــه خواهران، 
پژوهش  معاونت  توسط  پژوهشی  پیوست های 
تصویب شد. در پیوست های پژوهشی، مدّرسی 
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کند حتمًا باید بر  که می خواهد درسی را تدریس 
اساس تســـــلط بر آن حوزه ی دانشی بوده و خود 
یک پژوهش گر بالفعل در آن عرصه باشد و بتواند 
گام   به افراد مراحل پژوهش گر شدن را به صورت 
به گام راهنمايی کند و یک بخش  آن هم مباحث 
مربوط به نگارش علمی است تا طالب تمرين و 
کنند. در اين عرصه نباید به  کارورزی  بـــــه تدريج 
که خطای بسیار  واحدهای آموزشی بسنده شود 
که ما در اين سال ها مرتكب آن  فاحشی اســـــت 
می شدیم. یعنی در عرصه ی آموزِش پژوهش به 
کتفا می کردیم. ما از تولید  واحدهای آموزشـــــی ا
گام در عرصه ی پژوهش  که ابتدايی تريـــــن  علم 
اســـــت غافل بودیم. یعنی روش تدریس  ما هیچ 
کننده ی نظام مســـــائل بر افراد نبود  وقت تولید 
که باید افراد تربیت شوند و به سمت انبوه خوانی 
و حل مســـــأله بروند، اين فرایند را یاد بگیرند و با 

مسأله به صورت عینی درگیر شوند. 
گام ها،  گرچـــــه اين  که  بنابراين به نظر می رســـــد 
گام های مؤثری اســـــت اما خیلـــــی عمیق تر باید 
که اساســـــًا  کنیم و پیشـــــنهاد می کنم  به آن نگاه 
نظام آموزشی حوزه به سمت همان ويژگی های 
ُتراث خود برود. یعنی ويژگی های نظام ســـــنتی 
کـــــه مبتنی بر تقالی علمی و حل مســـــأله  حوزه 
گرفتیم و از  بود. ما از ســـــنت قدیم خود فاصلـــــه 
کردیم.  گرته برداری ناشـــــیانه  نظام دانشـــــگاهی 
و  نیاوردیـــــم  را  ويژگی هـــــای مثبـــــت دانشـــــگاه 
ويژگی های منفی آن را آوردیم و اين باعث شد که 
از آن تراث علمی خودمان غافل شویم. به جای 
کرده و ويژگی هایش را تقویت  که آن را به روز  اين 
کنید  گرفتیم. شما فكر  کنیم، متأســـــفانه  فاصله 
کردند از سالمتی شـــــان،  چه قدر بزرگان ما هزینه 
کنند. اما ما اآلن  از جسم شان تا مســـــائل را حل 
گرفتیم. محصـــــوالت روز به  از آن تـــــراث فاصله 

روز آماده تـــــر، تبديـــــل محتوای غنی و ســـــنگین 
فقهی و اصولـــــی  و معارفی مان، به چند نمودار و 
خالصه نویسی و ساده سازی و عادت دادن افراد 
ک آماده و متأســـــفانه  به مصرف. یعنی یک خورا
تعریف غلط و نارسا از پژوهش. اين دو دست به 
گر هم به  که افراد ا دســـــت هم داده و باعث شده 
عرصه ی پژوهش ورود پیـــــدا می کنند یک ورود 
که  نپخته و سطحی باشـــــد. البته انكار نمی کنم 
که در اين عرصه وجود  شـــــخصیت های فاخری 
دارنـــــد قطعًا چشـــــمگیر هم هســـــتند. خیلی از 
اين ها وارد عرصه های دانشـــــگاهی شـــــدند و در 
آنجا قله های علمی در عرصه های علوم انسانی 
هستند، اما آن ها به خاطر تالش های فردی شان 
به اين نتیجه رسیدند. یعنی سیستم ما پرورنده 

آن پژوهش گر قوی نیست.

كه  حوزه در قبال این روحیه ی پژوهشی 
كار  طالب دارند، چه مسئولیتی دارد، چه 
كه این روحیه تقویت شـــــود؟ با  كند  باید 
صحبت های شـــــما می بینیم حوزه خیلی 

گذشته قدم برمی دارد. بهتر از 

کـــــه رقابت هايی صورت می گیرد ما  ببینید وقتی 
می بینیم اتفاقًا طالب قوی ما بعضا در رقابت با 
رقبای دانشگاهی کم می آورند و قدرت هماوردی 
کـــــه از محتـــــوای غنی تری در  ندارنـــــد. در حالی 
علوم انســـــانی بهره مند هستند. علت آن ضعف 
ســـــاختاری در عرصـــــه ی پژوهش گـــــری و ورود 
نكردن در ادبیات علمی اســـــت. ادبیات شعاری 
گرفتن،  کار ترویجی را با پژوهشی اشتباه  داشتن، 
دير دست به قلم شدن یا با عجله دست به قلم 
شـــــدن و طی نكردن فرایندهـــــای پژوهش گری 
کلمه باعث شـــــده  حرفـــــه ای به معنـــــای دقیق 
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کننـــــد. آن وقت  که طـــــالب نتوانند همـــــاوردی 
که نظام تولیدی ما نظام تولیدی قابل  می بینیم 
مقایســـــه با فضای علوم انسانی دانشگاه نیست 

که به شدت محتوای ما غنی تر است. در حالی 
کـــــه در مديریت  مـــــا خیلی اوقات بـــــه دلیل اين 
کوتاه مـــــدت نظر داریم  عرصه های پژوهشـــــی به 
-که البته الزم اســـــت- از تولیـــــد راهبرد و فضای 
کـــــردن به یـــــک عرصه ی  علمـــــی و ورود پیـــــدا 
تحول یافتـــــه غافل می شـــــویم. یعنـــــی چون به 
که بایـــــد در پایان هر ســـــال  نظرمـــــان می رســـــد 
گزارشـــــی از تعداد پایان نامه هـــــا و تعداد مقاالت 
که در  چاپ شده داشته باشیم فراموش می کنیم 
پنج ســـــال آینده باید بیست درصد از طالب مان 
به صورت حرفه ای وارد عرصه ی پژوهش شـــــده 
کامـــــاًل ادبیـــــات پژوهش را  باشـــــند و بقیـــــه هم 
گر ورود به عرصه ی نگارش  بشناســـــند. حداقل ا
ندارند اما از پژوهش گـــــری در تبلیغ، در تدریس 
کننـــــد. اين خطا  قطعـــــًا باید بتوانند اســـــتفاده 
که ما عرصه ی پژوهش و تبلیغ و تدریس  اســـــت 
کامالً  مجزا می دانیم و به نظر من  را سه عرصه ی 
پژوهش مادر و اســـــاس ورود به عرصه های دیگر 
گر قرار باشد شخصی مبّلغ یا یک  اســـــت. یعنی ا
مدّرس موفقی باشـــــد حتمًا باید اول پژوهش گر 
موفقی باشـــــد. می توانـــــد به صـــــورت حرفه ای 
ورود نكند اما حتمًا باید ادبیات آن را بشناســـــد، 
حتمًا باید فضا را بشناسد، حتمًا باید روش ها را 
بشناســـــد. نظام معرفتی اش نسبت به پژوهش 
کامل باشد و اين از بسیاری از خطاها جلوگیری 
می کند. پس از مســـــئولین محترم تقاضا می کنم 
که نســـــبت به تولیـــــد راهبرد و تولیـــــد فضا برای 

تقویت هیأت پژوهش توجه داشته باشند.

آیا در حوزه های علمیه خواهران بخشی را 

كه طالب را برای عرصه ی پژوهش  داریم 
و شركت در جشنواره آماده بکند ؟

بله انجمن ها و حلقه های پژوهشـــــی بین طالب 
گرفته و بـــــه زودی بحث تبديـــــل نظام  شـــــكل 
آموزش محـــــور بـــــه نظـــــام پژوهش محـــــور یعنی 
گفتمانی نظام آموزشـــــی صورت می گیرد.  تغییر 
برنامه های خوبی در اين رابطه می بینم، اما فكر 
کوتاه مدت یا  کافی نیست. شروع  می کنم باز هم 
میان مدت آن از تقویت علمی اساتید به عنوان 
اصلی ترين بازیگران عرصه آموزش اســـــت و عدم 
که فقط بیان خوبی در تدریس  کتفا به افرادی  ا
دارند یـــــا حتی مثاًل پشـــــتوانه های علمی خوبی 
دارند و تولید ســـــلیقه ی پژوهش محور در آن ها 

مهم است.

از نظر شما چه شرایط و معیارهایی برای 
تحقیق و پژوهش وجود دارد؟

که  کنم  که پاسخ شما را بدهم عرض  قبل از اين 
که به زودی با یک  ما باید توجه داشته باشـــــیم 
که از دوران ابتدايی  نســـــلی مواجه خواهیم شد 

وهش، نظامی است که به  نظام پژ
وهش  نگارش ختم می شود اما الزامًا پژ

مساوی با نگارش نیست. این خطاست 
وهش را مساوی با نگارش  که فضای پژ

تحلیل می کنیم و این یعنی رفتن به 
سمت محصوالتی که اساسًا ویژگی های 

وهش را ندارند و از الگوهای  ساختارمند پژ
وهش تبعیت نمی کنند و با این  کالن پژ

کار تولید علم به وجود نخواهد آمد.
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شـــــیوه های پژوهش گـــــری و نـــــگارش علمـــــی را 
کالس سوم ابتدايی  آموخته اند. یعنی بچه های 
گام تمريـــــن نگارش می کنند.  گام به  بـــــه صورت 
که انتظارات  یعنی با یک نســـــلی مواجه هستیم 

آن ها از ما خیلی باالتر از اين حداقل هاست.
اولین مرحلـــــه در تربیت پژوهش گر در حوزه های 
کـــــه قّله برای  آنها مشـــــخص  علمیه اين اســـــت 
که آن ها بـــــه عنوان هدف  شـــــود. یعنی هدفـــــی 
کـــــردن رزومه و یا  عالی و اساســـــی می بیننـــــد ُپر 
کردن صفحات نشریات علمی نباشد بلكه  سیاه 
گر اتفاق  حرکت در مســـــیر تولید علم باشد. اين ا
بیفتد ويژگی ها و شـــــاخصه ها هـــــم قطعًا تغییر 
که باید  کـــــرد. نكته ی دیگر اين اســـــت  خواهند 
تواضع علمی مان را افزایـــــش دهیم. اين خیلی 
کتفا به دانش  که هیچ وقت احساس ا مهم است 
که  نداشته باشیم. همین روحیه باعث می شود 
فرد همـــــواره به فكر افزایش توانمندی علمی اش 
باشـــــد و مهم ترين ويژگی یـــــک پژوهش گر موفق 
که همواره تقالی علمی داشته باشد.  اين است 
که آموزش  کرد  که شخص احساس  آن لحظه ای 
کافی اســـــت و باید وارد پژوهش شـــــود مطمئن 
باشـــــید نقطه ی مـــــرگ روحیه ی پژوهشـــــگری 
گیری، روحیه ی  است. همواره باید روحیه ی فرا
تلّمذ در افراد وجود داشته باشد. مطمئنًا حتی 
گر تمـــــام عمر محققان هم ممحض در عرصه ی  ا

گیری باشـــــد باز هـــــم مطالـــــب فراوانی برای  فرا
کـــــه از آن فاصله  آمـــــوزش و یادگیری وجود دارد 

دارند.
که فرد  نكتـــــه ی دیگر اینكـــــه از همان ابتدايـــــی 
به نظـــــام تربیـــــت رســـــمی، ورود پیـــــدا می کند 
کـــــه چه طور  نظـــــام آموزش رســـــمی را فرا بگیرد 
خروجی داشـــــته باشـــــد، چه طور بناست فقط 
راه های مختلفی  نباشـــــد.  مصرف کننده ی علم 
دارد. یكـــــی از ايـــــن نمودهای خروجـــــی، تولید 
که از فراینـــــد پژوهش به  محصول علمی اســـــت 
دست می آید. نظام آموزشی همواره باید روحیه 
و ذهنیت تولید مســـــأله و حل مسأله، همچنین 
کشـــــف پاســـــخ از انبوه  روحیـــــه ی انبوه خوانی و 
کرده را در افـــــراد به وجود  که دریافـــــت  مطالبی 
بیاورد. پاســـــخ آماده به پرســـــش ها یا مســـــائل، 
روحیـــــه ی پژوهش گـــــری را نابود می کنـــــد. باید 
تقالی علمی صورت بگیـــــرد، افراد از انبوه خوانی 
که می کنند به نتیجه برسند و به افراد به تدريج 
تمحـــــض پژوهشـــــی را یاد بدهیم. یعنـــــی از اين 
کنترل  شاخه به آن شاخه پریدن در تحقیق باید 
شـــــود. تا یک زمانی محقق بایـــــد ادبیات علمی 
را بشناســـــد برای نمونه مگر می شود پژوهش گر 
کالم، فلسفه و معارف اسالمی را  کلیات  حوزوی 
نداند. همه ی اين ها را باید بداند ولی اقیانوسی 
به عمق یک ســـــانتی متر نشـــــود. از یک دوره ای 
کید  به بعد حوزه باید تخصص گرا باشـــــد. من تأ
که  فقه و اصول علوم مادر هســـــتند،  دارم به اين 
که طلبه تســـــلط بر عرصه ی فقه و  یعنی تا زمانی 
اصول نداشته باشد، نباید و نمی تواند وارد ساير 
عرصه ها شـــــود. ولی در عین حـــــال به خصوص 
در عرصـــــه ی پژوهش گری حرفه ای باید تمحض 
کـــــه حوزه ی  علمی صـــــورت بگیـــــرد. بعد از اين 
که  مطالعاتی طلبه مشخص شد در آن حوزه ای 

وحیه و  نظام آموزشی همواره باید ر
ذهنیت تولید مسأله و حل مسأله، 
وحیه انبوه خوانی و کشف  همچنین ر
پاسخ از انبوه مطالبی که دریافت کرده 
را در افراد به وجود بیاورد.
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قطعًا انبوهی از مســـــائل ذيل آن تعریف می شود 
کند و  یک سلسله  مســـــائل مشخصی را پیگیری 
به نتیجه برســـــاند. هدف طلبه تولید علم باشد 
کـــــردن رزومـــــه اش. حمایت ها هم  گرانبـــــار  نـــــه 
حمایت های به جايی باشـــــد؛ یعنی حمایت ها 
در مســـــیر توقف افراد در یک ســـــطحی نباشـــــد. 
وقتی حمایت های مـــــان، حمایت های مقطعی 
است و باعث می شود افراد در یک سطحی باقی 
گر بیشتر بخواهند سطح  بمانند مثاًل می بینند ا
علمی شـــــان را افزایـــــش دهند بازار مصـــــرف را از 
دســـــت خواهند داد پس به همان سطح بسنده 
می کنند و بیشـــــتر می روند به سمت ترويج، اين 

خطاست.
که در شـــــورای  گزارش هايی از برخی اســـــاتیدی 
علمی جشـــــنواره بودند یا با بعضی از قضاوت ها 
و داوری ها در اين عرصه مرتبط بودند می شنوم 
که اين دست جشنواره ها ســـــوءتفاهماتی برای 
کرده و در نتیجه برتری شخص برتری  افراد ایجاد 
فاحشـــــی بوده نســـــبت به ســـــاير پژوهش گران و 
باعث توقف شان شده است و ما می بینیم بعد از 
5 الی 6 سال که اين ها جايزه و رتبه اخذ کرده اند، 
هیـــــچ اثر قابـــــل مالحظـــــه ای از آن هـــــا دریافت 
نمی کنیم. اين توقف نبایـــــد اتفاق بیفتد. یعنی 
کنار مطالبه گری علی الدوام  روحیه ی تشويق در 
باید در افراد وجود داشته باشد تا همواره سطح 
علمی خودشـــــان را افزایش دهند؛ بدون انتظار 
که اين  مالی، بدون انتظار افزایش و ارتقاء مادی 
ک است. یعنی اساسًا نگاه سیستم  خیلی خطرنا
کشورمان در  ارتقايی داشتن برای فضای علمی 

عرصه ی پژوهش خیلی آسیب زا بوده است.

با توجه به نیازهای امروز جامعه و نظام، 
بـــــرای پژوهش به  را  چـــــه عرصه هایـــــی 

طالب جـــــوان - علی الخصوص خواهران 
طلبه - پیشنهاد می كنید؟

کردن افـــــراد در عرصه ی  بنده قائـــــل به محدود 
پژوهـــــش نیســـــتم. یعنی مســـــائلی در فلســـــفه 
کـــــه نیازمند حل اســـــت یا  اســـــالمی وجود دارد 
که یک عرصه ی به شـــــدت غنی،  عرصـــــه ی فقه 
پر مطلب، پـــــر منبع و به نظر می رســـــد حالجی 
شـــــده ای اســـــت. یعنی ســـــراغ محتوای فقهی 
کدام از بزرگان می روید قانع می شـــــوید. بعد  هر 
دوباره ســـــراغ رقیب علمی  می رویـــــد باز هم قانع 
می شـــــوید. یعنی اینقدر اين ادبیات قوی و غنی 
اســـــت به نظر می رسد بسنده اســـــت؛ اما در اين 
عرصه جای تحقیـــــق و پژوهش وجود دارد. پس 
هیچ محدودیتی در حوزه ی علوم اسالمی نداریم 
که مطمئن  که باید برویم به سمتی  به خصوص 
کاماًل اسالمی هستند. اين  باشـــــیم علوم انسانی 

فضای خیلی سنگینی است.
عرض شد که قائل به انحصار نیستم، ضمن اين 
که به خصوص خواهران  که قائل به اين نیستم 
فقط به مباحث عرصه جنســـــیت خانواده ورود 
کنند، اين خطاست. یعنی به نظر می رسد  پیدا 
که برای خواهران امكان و قابلیت و  همان قدر 
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کالم غیرجنسیتی  که وارد عرصه های  الزم است 
دانش شـــــوند همان قدر هم بـــــرادران امكان، 
که وارد برخی مباحث  اجازه  و ظرفیتش را دارند 
جنســـــیتی شوند. یعنی جنســـــیتی دیدن ورود 
به عرصه مســـــائل جنســـــیتی خطاست. چون 
که برای خانم ها  خیلی وقت ها ايـــــن را می بینم 
کافی اســـــت و جالب اين جاست  همین عرصه 
پژوهش گـــــران  قوی تريـــــن  و  موفق تريـــــن  کـــــه 
عرصه جنســـــیتی خانـــــواده، افرادی هســـــتند 
کـــــه دروس حوزوی شـــــان را قـــــوی خوانده اند، 
مدرســـــین قوی ای بوده اند، پژوهش گران قوی 
کالم بوده انـــــد و وقتی وارد  در فقـــــه، اصـــــول و 
مباحث جنســـــیتی خانواده شـــــدند قوی ترين 
پژوهش گران اين عرصه هم هستند. اين نكته 

خیلی مهمی است. 
که ادبیات دارید، مسئول پژوهشی  شما اين قدر 
کالم و فلســـــفه و تاريخ و تفسیر  دارید، در عرصه 
کار دارید، در مطالعات جنسیتی خانواده ندارید 
و یـــــک نگاه دانشـــــی متأســـــفانه به ايـــــن عرصه 
نشـــــده است. از دیدگاه برخی اولین عرصه ساده 
که می شـــــود وارد آن شـــــد، مباحث  پژوهشـــــی 
که به شدت  جنسیتی خانواده اســـــت در حالی 
خطاســـــت. چون اين بحث بین رشته ای است 
و تســـــلط به دانش هايی مثل علـــــوم اجتماعی، 
مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، تفسیر، 
کالم، فقه، اصول نیار دارد. به نظر ساده  تاريخ، 
می رســـــد ولی واقعًا سنگین است و پژوهش گری 
در اين عرصه حتمًا یكی از اولویت هاست. اساسًا 
برای حوزه هـــــای علمیه چون مســـــأله جدی و 
مســـــأله درجه یک نظام اســـــت، حتمًا باید حل 
شـــــود و باید ما در اين عرصه ادبیات قابل دفاع 
داشته باشـــــیم. من فقط 110 مســـــأله پژوهشی 
که در ســـــطح  کـــــردم  بـــــرای طـــــالب اســـــتخراج 

کارشناسی ارشـــــد دنبال پاســـــخ به اين مسائل 
کارهای تكراری  بروند. باید ســـــلیقه طـــــالب را از 
کالم و  پژوهشـــــی، روی علوم مادر مثل فلسفه و 
تاريخ و تفسیر سوق دهیم و اين  پژوهش ها ما را 
کار  به ســـــمت تولید دانش اسالمی می برد و اين 

ضرورت دارد. 
کلیشـــــه های غلط و منســـــوخ  مـــــا باید از بعضی 
که در ذهن ما  پژوهشی دست برداریم. مثل اين 
کارشناسی  که پایان نامه سطح سه و  اين است 
ارشـــــد باید صد صفحه باشـــــد و فالن قالب هم 
ارائه شود. هرچه می خواهد باشد، شما بروید به 
کنند، چه  ســـــمت اینكه افراد یک مسأله را حل 
در پانصد صفحـــــه، چه در پنج صفحه. یعنی به 
که تمرکز  روی ارائه باشـــــد، باید تمرکز  جای اين 
گر به طرف تمرکـــــز فرآیند  روی فرآینـــــد باشـــــد. ا
پژوهش رفتیم مطمئن باشید محصوالت قوی 
کمیسیون  علمی خواهیم داشت. من چون در 
فقه و اصول مرکز مديریت هستم می بینم خیلی 
که برای تصویب می آید،  وقت ها پایان نامه هايی 
که پایان نامه را به صد  مسأله  طالب اين اســـــت 
صفحه برسانند. حاال اين یكی از کلیشه هاست. 
که اساسًا تصور ما  کلیشـــــه های دیگر اين  یكی از 
که پژوهش یعنی همین، یعنی اين  اين اســـــت 
کنید و نتیجه اش را  که شـــــما مســـــأله ای را حل 
بیاورید. یـــــک وقت هايی دســـــت یابی به نظام 
مســـــائل، مرور روی آثار علمی، پیشینه  نویسی، 
اســـــت.  پژوهش  تلخیص،  و  درسنامه نویســـــی 
یعنی باید برویم به ســـــمت تنوع بخشی، تولید 
ذائقـــــه و تأمیـــــن نیازهـــــای خودمـــــان توســـــط 
پژوهش گرانمان. مثاًل پیشنهاد می کنم در عرصه 
کالن پروژه تعریف شود، ده  مباحث حجاب یک 
نفر از طالب قوی درگیر شـــــوند و بعد از ســـــه الی 

چهار سال اين مسئله به نتیجه برسد.

گفـــت و گــو هــا
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که توانسته به آرامی جایگاه  بی تردید جشنواره عالمه حلی)ره( پدیده اعجاب انگیزی است 
که در دوره اخیر حدود شانزده هزار  گونه ای  خود را در بین طالب جوان حوزه پیدا نماید به 
کشـــــور جذب نموده است. دبیرخانه جشنواره از دو بخش اجرايی و علمی تشكیل  اثر را در 
شـــــده و بخش علمی آن از اهمیت ويژه ای برخوردار اســـــت. بخش علمی جشنواره وظیفه 
ارزیابی علمی آثار و تعیین برگزیدگان نهايی را بر عهده دارد و اين امر را در طی مراحل زير به 

انجام می رساند:

گروه های ارزیابی                                                                                                                            تشکیل 
گروه علمی »کالم«، »ادبیات«،  بر اســـــاس آئین نامه جشنواره، آثار واصله به دبیرخانه در ده 
»تفســـــیر و علوم قرآنی«، »فقه و حقوق اســـــالمی«، »اصول فقه«، »علـــــوم حدیث و درایه«، 
»تاريخ اسالم«، »اخالق و تربیت«، »فلسفه و منطق« و »علوم انسانی مرتبط با حوزه دين« 
گروه های ارزیابی است. هر  دسته بندی می شوند. نخستین وظیفه بخش علمی، تشكیل 
گروه مرکب از یک سرگروه و سه تا پنج نفر از فرهیختگان مربوط به آن تخصص خاص است. 
تعیین سرگروه توسط شورای سیاست گذاری جشـــــنواره و با معرفی بخش علمی دبیرخانه 
گروه نیز به عهده شورای علمی جشنواره و با معرفی رئیس  انجام می  شـــــود و تعیین اعضای 

گروه مربوط است.
گروه های ارزیابی توسط شورای سیاست گذاری  در جشنواره های استانی، تعیین رؤســـــای 
گروه ها توسط شورای جشنواره  جشنواره مرکزی با معرفی دبیرخانه استان و تعیین اعضای 

استان می باشد.

ش فـــرایند  گــــــــزار
علـمی جشنـواره
حجت االســـــالم والمســـــلمین حســـــین حجامی
مسئول بخش علمی جشـــــنواره عالمه حلی)ره(
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    ارزیابی اجمالی                                                                                                                                                                                                                              
گروه های  ارزیابی آثـــــار در دو مرحله اجمالی و تفصیلی صورت می گیرد. نخســـــتین وظیفه 
گروه  مربوط و بر اساس فرم  ارزیابی، بررســـــی اجمالی آثار است. در اين مرحله، اثر واصله در 
کســـــب  که امتیاز 75 از امتیاز 100 را  کلیه آثاری  ارزیابـــــی اجمالی مورد ارزیابی قرار می گیرد و 
کننـــــد به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا می کنند. در اين مرحله، نقاط قوت و ضعف آثاری 
کسب نكرده اند - به منظور ارسال برای نویسنده اثر - در برگه ارزیابی  که حداقل امتیاز 75 را 

اجمالی ثبت می شود.

    ارزیابی تفصیلی                                                                                                                                                                                                                              
گروه، ارزیاب تعیین می نماید.  گروه ارزیابی برای آثار راه یافته به مرحله تفصیلی در آن  رئیس 
آثاری که در اين مرحله، امتیاز 70 را کسب نمایند، به مرحله ارزیابی تفصیلی دوم راه می یابند 
که  و میانگیـــــن دو ارزیابی تفصیلی به عنوان امتیاز نهايی اثر تلقی خواهد شـــــد. در صورتی 
اختالف دو ارزیابی تفصیلی بیش از بیست امتیاز باشد، توسط ارزیاب سوم ارزیابی تفصیلی 

که به هم نزدیک تر است امتیاز نهايی اثر خواهد بود. شده و میانگین دو امتیازی 
گروه ارزیابی وظیفه دارد ارزیابی داوران را به دقت زير نظر داشـــــته و از افراط و تفریط   رئیس 

کند. در ارزیابی ها جلوگیری 
 

گروه ارزیابی                                                                                                                     تعیین نامزد های برگزیدگی در 
که نامزد  گروه ارزیابی مجددا تشكیل جلسه داده و آثاری را  پس از اتمام ارزیابی تفصیلی آثار، 
گر اشتباهی در ارزیابی ها  برگزیدگی هســـــتند دوباره مورد مطالعه و بررسی قرار داده و احیانا ا
گروه علمی مربـــــوط را جهت ارائه به  خ داده باشـــــد، اصالح می نمایـــــد و نامزد های نهايی  ر

شورای علمی جشنواره معرفی می کند.

    شورای علمی جشنواره                                                                                                                                                                                                                              
شـــــورای علمی جشـــــنواره - با ترکیب معاون پژوهش حوزه های علمیـــــه، معاون پژوهش 
حوزه های علمیه خواهران، دبیر جشـــــنواره، چند تن از پژوهشـــــگران برجســـــته حوزوی و 
گروه های ارزیابی - وظیفه تعیین منتخبین نهايی جشنواره را بر عهده دارد. آثاری  رؤسای 
گرفته و  که نامزد انتخاب در جشنواره هســـــتند، یک بار دیگر در اين شورا مورد بازبینی قرار 

پس از تأيید شورا به عنوان منتخب جشنواره شناخته می شوند.
که بخش علمی دبیرخانه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن ارزیابی   در خاتمه الزم به ذکر است 
جشنواره های استانی را نیز به عهده دارد. به همین منظور نماینده اين دبیرخانه در شورای 
علمی جشنواره های استانی شرکت نموده و از نزدیک بر روند تعیین برگزیدگان استانی نظارت 

گزارش می دهد.  می نماید و نتیجه مشاهدات خود را به شورای سیاست گذاری جشنواره 
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ثار برادران به تفکیک پایه تحصیلی شرکت کنندگان آ

ثار خواهران  به تفکیک سطح تحصیلی شرکت کنندگان آ
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منتخبین جشنواره



نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
محمدحسین 

اقتدارپرور
بررسی اقوال موجود در بیان مقصود 

تهران کالم»نیة المؤمن خیر من عمله«
برگزیده رتبه 1)فیلسوف الدوله(

2
محمدمهدی 

قزوين ادبیاتتحلیل و بررسی اجتهادی باب اضافهخراسانی
برگزیده رتبه 2)التفاتیه(

کره3 بوشهر )علی اخالق و تربیتاالنسان بین البالء و االمتحانمیثم عسا
برگزیده رتبه 3ابن ابیطالب(

تضمین )تحقیقی جامع پیرامون سید محمد خادم4
شایسته تقديرقم )شهیدين(ادبیاتتضمین(

کالمسماع اموات از منظر آیاتسمیرا رنجبری5
آذربایجان 

شرقی )فاطمة 
الزهراء(

شایسته تقدير

ثار منتخب هشتمین جشنواره به  فهرست آ
تفکیک قالب و سطح اثر

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

بررسی مقّید بودن ماده امر به علّو و علیرضا صاحبی1
اصول فقهاستعالء

خراسان 
)حضرت 
مهدی(

برگزیده رتبه 1

بررسی دیدگاه نحویون نسبت به نیابت مجتبی اديبی2
تهران )جامعه ادبیاتحروف و تضمین

برگزیده رتبه 2امیرالمؤمنین(

علیرضا غالمی 3
طهرانی

مخاطب نامه 41 نهج البالغه از منظر 
آیت اهلل شوشتری و آیت اهلل مامقانی و 

بررسی آن

علوم حدیث و 
درایه

تهران 
برگزیده رتبه 3)فیلسوف الدوله(

مقاله سطح 1

مقاله سطح 2

منتخبین جشنواره
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نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

تدین و تعالی معنوی در دانشگاه محمد امینی1
علوم انسانیاسالمی از دیدگاه رهبر انقالب

همدان )امام 
علی بن 
ابیطالب(

برگزیده رتبه 1

تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجیح معصومه سالخورده2
کرمان کالمآخرت بر دنیا

برگزیده رتبه 2)نرجسیه(

فقه و حقوق مدی طاعة الولد للوالدینعلی قورچیان3
اسالمی

تهران )امام 
برگزیده رتبه 3خمینی(

راهکار تبدیل انسان غریزی به انسان سعید حیدری4
کرمان )امام اخالق و تربیتایمانی

شایسته تقديرمهدی(

محمدمصطفی 4
ع، آری یا خیر؟کردفیروزجايی قم اصول فقهتالزم حکم عقل و شر

برگزیده رتبه 3)سیدالشهداء(

بررسی تفصیلی معنای اطالق در والیت حسین آجرلو5
مطلقه فقیه

فقه و حقوق 
اسالمی

تهران )آیت اهَّلل 
شایسته تقديرمجتهدی(

قم )شهید اصول فقهاجماع لطفیعلی علیزاده6
شایسته تقديرحقانی(

فقه و حقوق قاعده نفی سبیلمحمدعلی افضلی7
شایسته تقديرقم )شهیدين(اسالمی

عوامل مؤثر بر الگوی مصرف بانوان مریم حسنی8
اخالق و تربیتطلبه شهر ساری

مازندران 
)مجتهده 

امین(
شایسته تقدير

عوامل مؤثر بر فرهنگ حیا و عفاف در فاطره ظاهری9
اخالق و تربیتدانشگاه های شهر ساری

مازندران 
)مجتهده 

امین(
قابل تحسین

سیده زهرا 10
میرعیسی خانی

كودكان  بررسی تطبیقی مسئله فرجام 
كالم شیعه و مسیحیت زنجان کالمدر 

قابل تحسین)نورالزهراء(

مقاله سطح 3
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نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
سید علیرضا مددی 

الموسوی
اجماع قدما پیرامون خبر واحد و دیدگاه 

برگزیده رتبه 1قم )آزاد(اصول فقهمتقابل سید مرتضی و شیخ طوسی

2
سید مهدی 
یاراحمدیان

كتاب  بررسی انتقادی پژوهش فاج در 
هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت 

تفسیر قرآن

تفسیر و علوم 
قرآنی

اصفهان )صدر 
برگزیده رتبه 2بازار(

بررسی نظریه تزاحم حفظی در نگاه محمد خادمی3
برگزیده رتبه 3قم )آزاد(اصول فقهشهید صدر

مبانی طراحی الگوی پژوهش توحیدی علیرضا مالاحمدی4
شایسته تقديرقم )آزاد(کالمدر علوم تجربی

رحیم دهقان5
اخالق مبتنی بر طبیعت ؛ بررسی 
رهیافت هستی شناختی عالمه 

طباطبایی و جان فینیس
شایسته تقديرقم )آزاد(اخالق و تربیت

اعتبار قاعده »من ملک شیئا ملک حسن خدابخشی6
اإلقرار به« در اقرار یا اخبار

فقه و حقوق 
اسالمی

مازندران 
شایسته تقدير)فیضیه(

قصاص سکران در فقه امامیه با تکیه بر احمد اسماعیلیان7
نظر محقق خویی

فقه و حقوق 
شایسته تقديرقم )آزاد(اسالمی

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

ح صدر وعوامل ایجادكننده مصطفی نظری1 حقیقت شر
تهران اخالق و تربیتآن در آیات و روایات

برگزیده رتبه 1)دارالمبلغین(

مقایسه تطبیقی عقل در حکمت ریحانه سمندریان2
اصفهان فلسفه و منطقمتعالیه و مکتب تفکیک

برگزیده رتبه 2)فاطمیه(

مقاله سطح 4

 
تحقیق پایانی سطح 2

منتخبین جشنواره
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3
کریمیان  فرزانه 

خوزانی
راهکارهای برون رفت از بحران معنویت 

اصفهان اخالق و تربیتاز دیدگاه قرآن و روایات
برگزیده رتبه 3)فاطمة الزهراء(

4
محمدعالم 
فصیحی زاده

مبانی فلسفی حقوق بشر از دیدگاه 
قم )جامعة فلسفه و منطقشهید مطهری

شایسته تقديرالمصطفی(

الهه حیدری5
معناشناسی، تبیین و تحلیل رستگاری 

كید بر  كالم حضرت علی)ع( با تأ در 
نهج البالغه

خراسان اخالق و تربیت
شایسته تقدير)حضرت زینب(

بررسی قلمرو دین از دیدگاه شیوا حسن پور6
مازندران کالمدانشمندان سکوالر

شایسته تقدير)فاطمیه(

بررسی عوامل درمان بخش تعارضات مریم پوالبداد7
خراسان اخالق و تربیتزوجین در سبک زندگی اسالمی

قابل تحسین)حضرت رقیه(

يزد )حضرت علوم انسانیحفظ محیط زیست از نگاه اسالمآزاده آخوندی8
قابل تحسینزینب(

9
سیده عالیه حسینی 

خراسان اخالق و تربیتسیره عاطفی شهدا در خانوادهرضايی
قابل تحسین)حضرت زینب(

كریمسیما حسن پور10 مازندران کالمپلورالیسم دینی از منظر قرآن 
قابل تحسین)فاطمیه(

11
زهراسادات موسوی 

تفسیر و لغزشگاه های اندیشه از دیدگاه قرآنمالواجردی
علوم قرآنی

تهران )حضرت 
قابل تحسینفاطمه(

الگوی چشم انداز حکومت اسالمی در مریم بهزادفر12
اصفهان تاريخاندیشه سیاسی پیامبر)ص(

قابل تحسین)معصومیه(

چگونگی برنامه ریزی بر اساس حکمت فاطمه خسرویان13
اصفهان اخالق و تربیت390 نهج البالغه

قابل تحسین)النفیسه(

اثبات والیت حضرت علی)ع( در زیارت عقیله غالمپور14
کالمغدیریه

خراسان 
)حضرت 
نرجس(

قابل تحسین

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف
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نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
محمدعلی 
اسماعیلی

كاربرد قواعد فلسفی در مباحث الفاظ 
علم اصول با تکیه بر اندیشه شهید 

صدر
قم )جامعة اصول فقه

برگزیده رتبه 1المصطفی(

فقه و حقوق بررسی تطبیقات فقهی ترّتبعلی محمدزاده2
برگزیده رتبه 2قم )آزاد(اسالمی

سجاد صادقیان3
تبیین الگوی فرماندهی سردار شهید 

مصطفی ردانی پور در دوران دفاع 
مقدس

برگزیده رتبه 3اصفهان )آزاد(علوم انسانی

4
محدعلی لطفی 

مهروئیه

بررسی انتقادی دیدگاه های متفکرین 
غربی قرن بیستم پیرامون سرمدیت 

خداوند
شایسته تقديرقم )آزاد(کالم

گستره حکومت محمدجواد حسنی5 حدیث شیعه در 
مشعشعیان

علوم حدیث و 
شایسته تقديرقم )آزاد(درایه

6
روح اهَّلل سعیدی 

علوم انسانیاصول جنگ نرم در قرآن و روایاتفاضل
خراسان 
)دانشگاه 

رضوی(
شایسته تقدير

پیام های سیر تنزیلی اسما و صفات زینب بهجت پور7
قرآن در قرآن

تفسیر و علوم 
قرآنی

قم 
قابل تحسین)جامعةالزهراء(

فقه و حقوق بازپژوهی حکم انکار ضروری دینقاسم عارف8
قابل تحسینقم )آزاد(اسالمی

بررسی و تحلیل ادبی استثناء منقطع و سعید سلیمانی9
قابل تحسینقم )آزاد(ادبیاتنقش آن در تفسیر قرآن

10
سید مرتضی 

کمال آبادی گان مبین حکم شرعیحسینی  فقه و حقوق تبیین داللت واژ
قابل تحسینقم )آزاد(اسالمی

 
پایان نامه سطح 3

منتخبین جشنواره
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نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

گل گلی1 كالمی شخصیت پیامبر)ص( در معصومه  آثار 
كتب اربعه قم کالمصحاح سته و 

برگزیده رتبه 1)بنت الهدی(

میثم درگاهی2
نقد شبهات وارده بر منصوص بودن 
كتاب  علم غیب و عصمت امام در 

مکتب در فرایند تکامل
شایسته تقديرقزوين )آزاد(کالم

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
سید محسن قائمی 

خرق

تأملی بنیادین در انگاره های فقهی 
زیست محیطی ناظر بر سالح های 

كشتار جمعی

فقه و حقوق 
اسالمی

قم )شهید 
شایسته تقديرصدوقی 2(

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

1
محمدعلی 
اسماعیلی

ح رساله طلب و اراده امام خمینی)ره( قم )جامعة کالمشر
برگزیده رتبه 1المصطفی(

مبانی انسان شناختی مشاوره و محسن ابراهیمی2
برگزیده رتبه 2قم )آزاد(علوم انسانیروان درمانی با نگرش به منابع اسالمی

اصفهان )صدر کالملعن های نامقدسمهدی مسائلی3
برگزیده رتبه 3بازار(

نوع انتخاباستان و مدرسهگروه علمینام اثرنام و نام خانوادگیتصویر ردیف

سید پیمان 1
طباطبائی جبلی

ح لسان  كتاب شر تحقیق و تصحیح 
برگزیده رتبه 1اصفهان )آزاد(فلسفه و منطقالمیزان

 
پایان نامه سطح 4

 
کتاب سطح 1و2

کتاب سطح 4

کتاب تصحیح و تعلیق

53   

آذر ماه 1۳۹۵



نام و نام تصویرردیف
قالب/گروه علمینام اثرخانوادگی

سطح
استان و 
نوع انتخابمدرسه

1
هادی معصومی 

ع زار

بازخوردهای ضد امنیتی 
هستی شناسی اجتماعی سلفیت 

جهادی
برگزیده قم )آزاد(مقاله 4علوم انسانی

رتبه 1

2
سید ابوالفضل 

حسینی پور

بررسی سلفی پژوهی ابن ابی العز 
كید بر  حنفی و نقش آن در تکفیر با تأ

ح العقید الطحاویه( )شر
برگزیده قم )آزاد(مقاله 4کالم

رتبه 2

گودرزوند3 رسول 
فرآیند شکل گیری اصطالح »نواقض 

كاربرد آن در تألیفات  االسالم« و 
سلفیت نوین

برگزیده قم )آزاد(مقاله 4کالم
رتبه 3

4
معصومه 
محمدی

نقد عقاید طحاویه بخش توحید بر 
ح الحوالی قم پایان نامه 3کالماساس شر

)بنت الهدی( 
شایسته 

تقدير

5
میثم 

دوست محمدی
بررسی تطبیقی توسل از منظر 
شایسته قم )آزاد(پایان نامه 3کالممذاهب اسالمی و نقد وهابیت

تقدير

 
بخش ویژه جشنواره

منتخبین جشنواره
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جشنواره های استانی



مقدمه: با استناد به مصوبه شماره 323/3476 
شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی)ره( 
اجرايـــــی  دســـــتورالعمل   ،1391/2/17 خ  مـــــور
برگزاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در استان ها 
بـــــه منظور افزایـــــش انگیزه طالب اســـــتان های 
سراسر کشور جهت شرکت در جشنواره و افزایش 
مشارکت مديریت های اســـــتانی در برگزاری آن، 

تدوين می شود.

ماده 1- جشنواره استانی در چارچوب آيین نامه 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( و بـــــا رعایت اصول، 

ضوابط و مقررات اين آيین نامه برگزار می شود.

ماده 2- جشـــــنواره استانی با لوگوی »جشنواره 
عالمه حلی)ره(« و زيرنویس استان مربوط برگزار 
گرفته تحت  خواهد شـــــد و فعالیت های صورت 
عناوين دیگر، به منزله فعالیت استانی جشنواره 

عالمه حلی)ره( محسوب نمی شود.

ماده 3- جشـــــنواره استانی با شـــــرایط زير برگزار 
می شود:

الف( داشـــــتن حداقل یكصد اثـــــر از مجموع آثار 
ارائه شده یا شـــــرکت حداقل 10 درصد از طالب 
خواهر و برادر واجد شـــــرایط اســـــتان در آخرين 

دوره جشنواره؛
ب( داشـــــتن توان علمی الزم بـــــرای ارزیابی آثار 

مطابق با آيین نامه ارزیابی آثار؛
ج( داشـــــتن توان اجرايـــــی الزم بـــــرای برگزاری 

جشنواره استانی؛
د( انعقـــــاد تفاهم نامـــــه همكاری بیـــــن مديران 

حوزه های خواهران و برادران استان.
تبصره 1: مرجع احراز شـــــرایط مذکور، دبیرخانه 

مرکزی جشنواره عالمه حلی)ره( است.
تبصره 2: در صـــــورت عدم انعقـــــاد تفاهم نامه 
مذکـــــور در بنـــــد »د«، شـــــورای سیاســـــتگذاری 
برگزاری  مـــــورد  جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( در 
جشـــــنواره در آن اســـــتان تصمیم گیری خواهد 

کرد.

کـــــه شـــــرایط برگزاری  مـــــاده 4- اســـــتان هايی 
جشنواره استانی را دارند می باید تقاضای خود را 
کثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم آخرين  حدا
دوره جشنواره سراسری، از طريق مديریت های 
اســـــتانی و بصورت مكتوب به معاونت پژوهش 

حوزه های علمیه ارسال نمایند.

ماده 5- دبیر جشنواره عالمه حلی)ره( موظف 
کثر تا مدت 30 روز پـــــس از دریافت  اســـــت حدا

دستورالعمل برگزاری 
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تقاضاهای واصله و بررسی و احراز اولیه شرایط، 
آن را به شورای سیاستگذاری جشنواره ارائه و 

نتیجه را به استان های متقاضی اعالم نماید.

ماده 6- دبیرخانه استانی جشنواره در معاونت 
پژوهش حوزه علمیه برادران اســـــتان متقاضی 

تشكیل می شود.

ماده 7- ارکان جشنواره استانی عبارت اند از:
1- شورای جشنواره؛

2- دبیر جشنواره؛
3- شورای علمی.

ماده 8- اعضای شـــــورای جشـــــنواره اســـــتانی 
عبارت اند از:

1- مدير حوزه علمیه استان )رئیس شورا(؛
2- مديـــــر حـــــوزه علمیـــــه خواهـــــران اســـــتان 

)نایب رئیس شورا(؛
3- معاون پژوهش حوزه علمیه استان؛

4- معـــــاون پژوهش حـــــوزه علمیـــــه خواهران 
استان؛

5- دبیر جشنواره استانی )دبیر شورا(؛
گروه های ارزیابی شورای  6- دو نفر از رؤســـــای 
علمی جشـــــنواره اســـــتان به انتخاب شـــــورای 

سیاستگذاری جشنواره؛

ماده 9- وظایف شـــــورای جشـــــنواره اســـــتانی 
عبارت است از:

کالن جشـــــنواره  1- تصمیم گیری و برنامه ريزی 
استانی در چارچوب اسناد باالدستی؛

گروه های ارزیابی پیشنهاد  2- تعیین رؤســـــای 

شده توســـــط دبیر اســـــتان و معرفی به شواری 
سیاستگذاری جهت تأيید نهايی؛

3- نظارت بر حســـــن اجرای جشنواره استانی 
مطابق با آيین نامه ها و ضوابط ابالغی؛

بیشـــــتر  مشـــــارکت  جهـــــت  زمینه ســـــازی   -4
حوزه های علمیه استان در جشنواره؛

5- تصمیم گیـــــری در خصوص زمـــــان، مكان و 
کیفیت برگزاری مراسم؛

6- جـــــذب و تأمیـــــن منابـــــع مالی جشـــــنواره 
استانی.

ماده 10- دبیر جشـــــنواره استانی از میان فضال 
و اســـــاتید حوزوی دارای ســـــابقه پژوهشـــــی و 
اجرايی موفق، با پیشـــــنهاد مشـــــترک معاونان 
پژوهش حوزه های علمیـــــه برادران و خواهران 
استان، تأيید رئیس شورای جشنواره استانی، 
موافقت رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره 
عالمه حلی)ره( و حكم رئیس شورای جشنواره 

استانی منصوب می شود.

ماده 11- وظایف دبیر جشنواره استانی عبارت 
است از:

1- تشكیل و اداره دبیرخانه جشنواره استانی؛
2- حسن همكاری با دبیر و مسئوالن دبیرخانه 

مرکزی جشنواره عالمه حلی)ره(؛
3- تعیین مسئول اجرايی جشنواره استانی؛

گروه های ارزیابی از میان  4- پیشنهاد رؤسای 
اســـــاتید و فضالی شناخته شـــــده اســـــتان به 

شورای جشنواره استانی برای یک دوره؛
5- دبیری شورای جشنواره استانی و پیگیری 

مصوبات آن؛
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6- ریاست شورای علمی جشنواره استانی؛
7- تدوين صورتجلســـــات شـــــوراهای جشنواره 
اســـــتانی و علمی و دبیرخانه استانی و ارسال به 

دبیرخانه مرکزی؛
گزارش عملكرد به شـــــورای جشـــــنواره  8- ارائـــــه 
اســـــتانی و دبیرخانـــــه مرکـــــزی جشـــــنواره عالمه 

حلی)ره(.

مـــــاده 12- اعضای شـــــورای علمی جشـــــنواره 
استانی عبارت اند از:

1- معاون پژوهش مديریت استان؛
2- معاون پژوهش مديریت خواهران استان؛

3- دبیر جشنواره استانی؛
گروه هـــــای ارزیابی به  4- ســـــه نفـــــر از رؤســـــای 

انتخاب شورای جشنواره استانی؛
گروه ارزیابی مربوط. 5- رئیس 

تبصره: انتخاب مجدد رؤسای گروه های ارزیابی 
بالمانع است.

مـــــاده 13- وظایف شـــــورای علمی جشـــــنواره 
استانی عبارت است از:

1- تأيیـــــد صالحیت ارزیابان پیشـــــنهاد شـــــده 
گروه های ارزیابی؛ توسط رؤسای 

2- تعیین نهايی برگزیدگان جشـــــنواره استانی 
مطابق با ضوابط جشنواره عالمه حلی)ره(.

تبصـــــره: حضـــــور نماینـــــده دبیرخانـــــه مرکزی 
جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در جلســـــات تعیین 
برگزیدگان نهايی جشنواره استانی الزامی است.

مـــــاده 14- فرایند برگزاری جشـــــنواره اســـــتانی 
عبارت است از:

1- تقاضـــــای مديریـــــت اســـــتان بـــــرای برگزاری 
جشنواره استانی در قالب نمون برگ؛

2- بررســـــی و احراز شـــــرایط توســـــط دبیرخانه 
مرکزی جشنواره؛

3- تأيید شورای سیاستگذاری جشنواره؛
4- ابالغ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره 

به مديریت استان؛
5- تشكیل شورای جشنواره استانی؛

6- تعیین دبیر جشنواره استانی؛
7- تشكیل دبیرخانه جشنواره استانی؛

8- فراخوان جشنواره استانی؛
9- دریافت آثار؛
10- ارزیابی آثار؛

11- تأيیـــــد ارزیابی آثار توســـــط دبیرخانه مرکزی 
جشنواره؛

12- تعیین آثار برگزیده؛
13- ارســـــال آثـــــار برگزیده بـــــه دبیرخانه مرکزی 

جشنواره عالمه حلی)ره(؛
14- احراز صالحیت عمومی صاحبان آثار برگزیده؛

15- بررســـــی و تأيیـــــد برگزیدگی آثار در شـــــورای 
با حضـــــور نماینده  سیاســـــتگذاری جشـــــنواره 

دبیرخانه مرکزی و دبیر جشنواره استانی؛
کتبی برگزاری مراسم جشنواره  16- صدور مجوز 
استانی از دبیر جشنواره مرکزی عالمه حلی)ره(؛

17- برگزاری مراسم؛
گزارش عملكرد در قالب نمون برگ؛ 18- ارائه 

19- اعالم نتايج ارزیابی به صاحبان آثار.

کلیه مراحل برگزاری جشنواره استانی  ماده 15- 
باید با اطالع و هماهنگی دبیرخانه مرکزی انجام 

شود.
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کلیه هزینه های برگزاری جشـــــنواره  ماده 16- 
اســـــتانی مانند فراخوان، تبلیغـــــات، ارزیابی و 

جوائز به عهده استان مربوط است.

ماده 17- دبیر جشنواره استانی موظف است 
کاری  کثـــــر 15 روز پس از انتصـــــاب، تقویم  حدا
دبیرخانه جشنواره استانی را هماهنگ با تقویم 
کاری دبیرخانه مرکزی جشنواره تنظیم و جهت 

تأيید به اين دبیرخانه اعالم نماید.
تبصـــــره: تغییر در تقویم تأيید شـــــده منوط به 
کتبی دبیر جشنواره مرکزی است. اخذ موافقت 

ماده 18- دبیرخانه جشـــــنواره استانی موظف 
کثـــــر 30 روز پـــــس از پایـــــان مهلت  اســـــت حدا
دریافـــــت آثار در اســـــتان، پرونده آثـــــار برگزیده، 
که در شورای  شایسته تقدير و قابل تحســـــین 
سیاســـــتگذاری جشـــــنواره نیز به تأيید رسیده 
باشـــــند را به دبیرخانه مرکزی جشنواره عالمه 

کند. حلی)ره( ارسال 
تبصـــــره 1: پرونـــــده اثر شـــــامل اصل اثـــــر، فرم 
ثبت نـــــام، فرم ارزیابـــــی، فرم احـــــراز صالحیت 

گزارش نهايی برگزیدگی است. عمومی و 
تبصره 2: تأخیر در ارسال پرونده آثار برگزیده به 
دبیرخانه مرکزی به منزله انصراف از شـــــرکت در 

کشوری است. رقابت 

ماده 19- معیار انتخاب آثار برگزیده جشـــــنواره 
سراســـــری عالمه حلی)ره(، ارزیابـــــی دبیرخانه 
مرکـــــزی جشـــــنواره عالمـــــه حلی)ره( اســـــت و 
برگزیدگی در اســـــتان موجب سهمیه خاص در 

جشنواره سراسری عالمه حلی)ره( نمی باشد.

ماده 20- دبیرخانه اســـــتانی جشنواره موظف 
کارگاه توجیهی ارزیابان استانی را تحت  اســـــت 
نظـــــارت دبیرخانـــــه مرکـــــزی جشـــــنواره عالمه 

حلی)ره( برگزار نماید.

مـــــاده 21- لـــــوح تقديـــــر برگزیدگان جشـــــنواره 
نایب رئیس شورای  و  توســـــط رئیس  اســـــتانی 

جشنواره استانی امضاء می شود.

ماده 22- ارزش جوايز برگزیدگان و شایستگان 
کثر  تقدير جشنواره استانی در هر دوره باید حدا
معادل 75 درصد ارزش جوايز جشنواره مرکزی 

در همان دوره باشد.

ماده 23- دبیرخانه اســـــتانی موظف است در 
گزارش های درخواســـــتی دبیرخانه  مهلت مقرر 
مرکزی جشـــــنواره عالمه حلـــــی)ره( را تنظیم و 

ارسال نماید.

مـــــاده 24- دبیرخانه مرکزی عالمه حلی)ره( 
به مراجعات مســـــتقیم طالب شرکت کننده 
در جشنواره اســـــتانی پاسخگو نیست و امور 
مربوط به جشـــــنواره استانی، فقط از طريق 
پیگیری  قابل  اســـــتانی  جشنواره  دبیرخانه 

است.

ماده 25- ايـــــن دســـــتورالعمل در 25 ماده و 
7 تبصـــــره در تاريـــــخ 1391/2/30 به تصویب 
شـــــورای سیاســـــتگذاری جشـــــنواره عالمـــــه 

حلی)ره( رسید.
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با عنایت خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر)عج( و همكاری مديران محترم مدارس استان 
کشـــــوری، دومین دوره  گرامی و تأيید معاونت پژوهش حوزه های علمیه و دبیرخانه  و تـــــالش طالب 

جشنواره استانی عالمه حلی)ره( در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
کسب امتیاز میزبانی و اعالن آن از سوی  گذشته و  با توجه به شـــــرکت قابل توجه طالب در سال های 
کار اجرايی جشنواره استانی از اول  معاونت پژوهش حوزه های علمیه و دبیرخانه مرکزی جشـــــنواره، 
گرفته بـــــا مديریت حوزه های علمیه  مهرماه با برگزاری جلســـــات توجیهـــــی و هماهنگی های صورت 
گردید. بـــــا عنایت و توجه خاص آیت اهَّلل مجتهد شبســـــتریدامت برکاته رئیس  خواهران اســـــتان آغاز 
کید ایشـــــان برای برگزاری هر چه بهتر اين جشـــــنوراه و حمایت و  شـــــورای حوزه علمیه اســـــتان و تأ
گروه علمی، اجرائی و معرفی  کار  راهنمايی های مديران محترم استانی )برادران و خواهران( و تشكیل 

کشوری، اقدامات ذيل الذکر صورت پذيرفت: آنان به دبیرخانه 
  نامه نگاری های الزم به مديران مدارس جهت تشـــــويق و زمینه ســـــازی های مناسب برای شرکت 

طالب؛
  طراحی پوسترهای متناسب تبلیغاتی و ارسال آن به مدارس؛

  برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با شورای علمی و اجرائی جشنواره؛
  حضور تبلیغی و تشویقی اساتید و ايراد سخنرانی در مدارس مختلف استان؛

که در اين دوره با رشد دو برابری نسبت به دوره اول استانی به 801 اثر رسیده است؛   دریافت آثار 
که در نهایت تعداد 9 اثر به    انجام مراحل ارزیابی های اجمالی و تفصیلی اول و دوم توسط داوران، 

عنوان برگزیده و 6 اثر نیز به عنوان شایسته تقدير معرفی شدند.
کشـــــوری  و در نهایت با حضور معاون محترم ســـــابق پژوهش حوزه های علمیه به همراه دبیر محترم 
که در اين  گردید  جشـــــنوراه و هیئت همراه در مورخه 95/06/28 اختتامیه جشـــــنوراه استانی برگزار 
مراسم، آیت اهَّلل مجتهد شبستری و  حجت االسالم و المسلمین عماد به ايراد سخنرانی پرداخته و در 
پایان توسط ایشان از برگزیدگان و شایستگان تقدير با اعطای لوح و جوايز نقدی تجلیل به عمل آمد.
در پایان از عنایت و توجهات ويژه امام جمعه و رئیس شـــــورای حوزه علمیه اســـــتان و معاون محترم 
که  کشوری و اساتید محترم داور و تمامی عزيزانی  پژوهش حوزه های علمیه و دبیر محترم جشـــــنواره 

کمال تقدير و تشكر را دارم. در اين امر ما را یاری فرمودند 

گزارش برگزاری دومین جشنواره عالمه حلی)ره( 
آذربایجان شرقی

 حجت االسالم والمسلمین مرتضی قربانی
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که انجام می دهـــــد نیاز خود را برطرف می کند. از  انســـــان یا با مطالعه منابع موجود و یا بنا به پژوهش هايی 
که به دانش پژوه  جمله موتور های محّرک مطالعه و پژوهش، برگزاری جشـــــنواره ها و همایشات علمی است 
گشـــــودن افق های تازه با نگاهی نقادانه و موشكافانه  گســـــترش مرز های دانش و  کمک می کند تا راهی برای 
نگرشـــــی جدید به پیرامون خود به منظور رفع مشـــــكالت جامعه و ارائه بهترين راهكارهای عملی اطالعات 

موثقی را در اختیار متولیان امر قرار دهد.
کید بر آموزه های دینی، اعتقاد به  بعد از انقالب اســـــالمی صدور مبانی فكری اسالم ناب و تشـــــیع به همراه تأ
کمیت دين الهی به عنوان بخش مهم رســـــالت علما، فضال و طالب حوزه های  حكومت ضد ســـــكوالری و حا
کشور بزرگ شیعه هموار ســـــاخته و اين هموارسازی منوط به تالش های  علمیه، مســـــیر را در جهت پذيرش 

علمی و وجود پژوهش در ریشه های حوزه های علمیه است.
کیفی آثار از طريق برگزاری  دبیرخانه ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( استان اصفهان با هدف گذاری ارتقای 
کیفی اســـــاتید روش تحقیق و برگزاری  دوره های مهارت پژوهشـــــی، بهبود متون آموزشـــــی، باال بردن سطح 
مشـــــاوره های هدفمند علمی با برگزاری دومین دوره جشنواره مدرسه ای عالمه حلی)ره( در مدارس استان، 

گامی مهم در پیشبرد اهداف عالی حوزه های علمیه برداشته است.
گروه ها به دبیرخانه مرکزی و تأيید  گروه های علمی و شورای مربوطه و معرفی مديران  در اين دوره با تشكیل 
که از فرهیختگان و اساتید با  کلیه مديران و داوران محترم جشنواره  گردید و  ایشان، جلسات منظمی برگزار 
ســـــابقه علمی - پژوهشی  و با رزومه درخشان و مدرک علمی سطح 4 یا دکتری می باشند، در جلسه شورای 

علمی به تأيید و تصویب ایشان رسید.
که سهم خواهران 823 اثر و سهم برادران  کل آثار رســـــیده به دبیرخانه اصفهان 1412 اثر بوده  در دوره ششـــــم تعداد 
گروه های  گرفته در فرایند ارزیابی آثار اين دوره، دبیرخانه با تشكیل  589 اثر می باشـــــد و با توجه به تغییرات صورت 
گرفت. علمی اقدام به ارزیابی آثار نمود و مطابق آيین نامه، تمامی آثار با دقت و ژرف اندیشی خاصی مورد بررسی قرار 

با برگزاری جلسه داوری با حضور حجت االسالم والمسلمین عماد، معاون وقت پژوهش حوزه های علمیه و 
کلی اجرايی و علمی جشنواره زده  کشوری در روز عید مبعث، مهر تأيید بر روند  همچنین نماینده دبیرخانه 

گردید. شد و در نهایت در تاريخ 29 ارديبهشت ماه با معرفی آثار برگزیده اختتامیه اين دوره برگزار 
از مجمـــــوع شـــــرکت کنندگان، 3 اثر برگزیده رتبه اول، 3 اثـــــر برگزیده رتبه دوم، 3 اثر برگزیده رتبه ســـــوم، 11 اثر 

شایسته تقدير و 15 اثر قابل تحسین معرفی شدند.
که  کبری و مجتبی علیپور  در اینجا الزم می دانم از دوســـــتان محترم دبیرخانه اســـــتان جناب آقایان محمد ا
مجدانه و خالصانه زحمات زیادی متقبل شده اند، تشكر کنم. و از همكاری های معاون پژوهش حوزه علمیه 
خواهران اســـــتان، معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه برادران اســـــتان و اعضای محترم شورای جشنواره 
که مورد الطاف حضرت باری تعالی و توجهات حضرت ولی عصر)عج( قرار  اســـــتانی قدردانی نمایم. امید است 

گیریم. ومن اهَّلل التوفیق 

گزارش برگزاری ششمین جشنواره عالمه 
حلی)ره( اصفهان
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اقدامات مقدماتی دبیرخانه اســـــتان جهت شـــــرکت هر چه بیشتر طالب، شـــــامل: »اطالع رسانی 
کالس آموزش  کارشناســـــان پژوهش مدارس«، »برگزاری  فراخوان و پیگیری آن از طريق معاونین و 
مقاله نویسی در مدارس علمیه استان توسط دبیر استانی جشنواره«، »برگزاری جلسات معاونین 
پژوهش مدارس در مديریت حوزه علمیه استان و پیگیری مصوبات جلسات« و همچنین »برگزاری 
که اين اقدامات با همكاری فعال معاونت پژوهش  جلسات شورای پژوهش جشنواره استانی« بود 

حوزه علمیه خواهران استان صورت می گرفت.
مجموع آثار ارسالی به اين جشنواره استانی در قالب مقاله و پایان نامه و تحقیق پایانی، تعداد 165 
که 90 اثر آن مربوط به حوزه علمیه برادران و 75 اثر آن از مدارس علمیه خواهران می باشد. اثر بود 
دبیرخانه جشـــــنواره در اســـــتان از همكاری 7 ارزیاب از اساتید شاخص و مجرب حوزه های علمیه 
که پس از بررسی های اجمالی و تفصیلی آثار، تعداد 28 اثر  خواهران و برادران استان بودند بهره برد 
که از حوزه علمیه برادران استان 15 اثر و از حوزه علمیه خواهران 13 اثر بود و از 15 اثر  گردید  انتخاب 
برادران 8 نفر برگزیده، 3 اثر شایسته تقدير و 4 اثر قابل تحسین شناخته شد و از 13 اثر خواهران نیز 

3 نفر برگزیده، 2 اثر شایسته تقدير و 8 اثر قابل تحسین شناخته شد.
جهت تقویت انگیزه و ارتقای سطح پژوهش شرکت کنندگان در جشنواره، برگه ارزیابی آثار، شامل 
کتاب به همه شـــــرکت کنندگان فاقد رتبه  نقاط قوت و ضعف هر اثر، همراه با لوح تقدير و یک جلد 
اهداء شـــــد و افراد منتخب نیز جوايز خود را در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره استانی عالمه 
کردند. اين مراسم با حضور مسئولین حوزوی و  حلی)ره( در تاريخ پنج شنبه اول مهر 1395 دریافت 
گردید و سخنرانان ويژه آن، نایب رئیس  دانشگاهی استان و طالب شرکت کننده در جشنواره برگزار 
کشوری عالمه حلی)ره( و همچنین نماینده ولی فقیه در استان و  شورای سیاستگذاری جشنواره 

امام جمعه بوشهر بودند.

گزارش برگزاری نخســـــتین جشـــــنواره استانی 
عالمه حلی)ره( بوشهر

 حجت االسالم والمسلمین حسین فقیه
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که  ضمن تشـــــكر از مديریت محترم حوزه های علمیه اســـــتان تهران بـــــه جهت اعتمادی 
کردند، عرض  گذار  داشتند و امسال مسئولیت دبیرخانه جشنواره عالمه حلی)ره( را به ما وا
که بعد از برگزاری جلسات هماهنگی و چینش زيرساخت ها، در جریان ششمین  می شود 
که 928  جشنواره عالمه حلی)ره( استان تهران، در مجموع 1926 اثر تحويل دبیرخانه شد 

اثر از حوزه برادران و 717 اثر از حوزه خواهران بود.
کالم،  که عبارت بودند از تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث،  گروه علمی  آثار دریافتی در 10 
اخالق و تربیت، فقه و حقوق، فلســـــفه و منطق، اصول فقه، تاريخ اسالم، ادبیات و علوم 
کار ارزیابی توســـــط ارزیابان با سابقه از حوزه تهران و قم  انســـــانی، تقسیم بندی شدند و 

آغاز شد.
گروه های اخالق و تربیت، تفسیر و علوم  بیشـــــترين آثار اســـــتان تهران به ترتیب مربوط به 

کالم بود. قرآن و 
گرفته، 21 اثر به عنوان برگزیده، 11 اثر شایســـــته تقدير و 12 اثر قابل  بـــــا ارزیابی های صورت 

تحسین شناخته شدند.
کیفی جشنواره باشیم. کمی و  امیدواریم همه ساله شاهد رشد و شكوفايی 

گزارش برگزاری ششمین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( تهران
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کشورهايی پیشرفته محسوب می شوند  پژوهش، از مسائل مهم در حوزه علمیه است. امروزه نظام ها و 
کالن خود را، در عرصه های مختلف، مبتنی  که به صورت هدفمند و با نگاهی راهبردی اقدامات ُخرد و 

بر بستر پژوهش و تحقیق به انجام می رسانند.
گســـــتره زمانی فعالیت های پژوهشی در حوزه  های علمیه شیعه، به قدمت تأسیس اين مكتب  هرچند 
گزير از  اســـــت و به عصر معصومین بر می گـــــردد؛ اما اقتضای زمان و تحوالت بنیاديـــــن اجتماعی،  ما را نا

بسترسازی برای رشد و ترويج فرهنگ تحقیق و پژوهش می نماید.
وجود نظام ارزشیابی مناسب و دســـــت یابی به آمارهای دقیق یكی از مهم ترين مؤلفه های ساماندهی 
که بی توجهی به آن پی آمدهای غیر قابل جبرانی خواهد  مؤسســـــات و نهادهای علمی آموزشی اســـــت 
داشت. هیچ یك از سیستم های علمی آموزشی حوزه علمیه از اين قاعده کلی قابل استثنا نیست و بسته 

کیفیت تشكل ها،  طرح  و برنامه های متفاوتی در راستای ارزشیابی قابل اجراست. به نوع و 
کدام به نوبه خود بســـــتری برای  که هر  در عرصـــــه تحقیق و پژوهش نیز برنامه های مختلفی وجود دارد 

کیفی دست آوردهای پژوهشی خواهد شد. کمی و  رشد و ارتقاء 
حوزه علمیه خراسان همه ساله، با هدف ارزیابی وضعیت پژوهش و تحقیق در اين حوزه و فراهم آوردن 
تمهید الزم برای ظهور ایده ها و اندیشـــــه های نو در ساحت علوم اسالمی و انسانی و ظرفیت سازی برای 
کنار برنامه های متعدد علمی - پژوهشی،  اقدام به  شـــــكل گیری و رشد شـــــخصیت های پژوهشـــــی، در 

برگزاری فراخوان آثار پژوهشی می نماید.
در اين سال ها جشنواره عالمه حلی)ره(، فضای رقابت نويی را برای طالب جوان خراسانی پدید آورده و 

کرده است. کشف استعدادهای برتر را بیش از پیش فراهم  زمینه 
گذشته شاهد حضور پررنگ طالب خراسانی در همه ادوار اين جشنواره بوده ایم؛ اما مقایسه آمارهای  از 
و درصد موفقیت طالب خراسانی، از روند رو به رشد سطح علمی طالب و فضالی خراسانی و شكل گیری 

روحیه تحقیق و پژوهش در میان طالب، حكایت دارد.
که 715 اثر مربوط به برادران  مجموعه آثار رسیده به دبیرخانه استانی جشنواره در خراسان 1087 اثر بود 
کسب امتیاز الزم، دو مرحله  و 375 مورد مربوط به خواهران اســـــت. آثار ارسالی پس از ارزیابی اجمالی و 
کمیته داوران ارسال شد تا ضمن نقد داوری ها  کردند و در نهایت آثار برگزیده به  ارزیابی تفصیلی را طی 
کمیتـــــه داوران 30 اثر برگزیده  که پس از برگزاری  و تصحیح خطای احتمالی، بهترين ها انتخاب شـــــوند 

کشوری راه یافتند. خراسان انتخاب و به مرحله 
در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای دست اندرکاران جشنواره عالمه حلی)ره(، امیدواریم در آینده،  شاهد 

درخشش بیش از پیش علمی طالب جوان خّطه عالم خیز خراسان باشیم.

گزارش برگزاری ششـــــمین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( خراسان

 حجت االسالم والمسلمین احمدرضا قوامی
مسئول دبیرخانه در خراسان
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گذشته است. از اين جهت توجه به تحقیق و  پیشـــــرفت های علمی حوزه مديون تحقیق و پژوهش علمای 
پژوهش در حوزه های علمیه موجب سرعت در رشد علمی حوزه و نوآوری در بین طالب و فضالء خواهد بود. 
جشـــــنواره عالمه حلی )ره( به عنوان یكی از بهترين بسترهای الزم در خصوص رشد طالب مستعد در امر 
تحقیق و پژوهش اســـــت. برگزاری اين جشنواره به صورت استانی موجب شكوفايی و رونق هر چه بیشتر 

تألیف پژوهش در بین طالب جوان استان ها شده است. 
دبیرخانه نخستین جشنواره عالمه حلی )ره( استان خوزستان جهت ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای 
طالب اقدام به برگزاری سه جلسه هماهنگی با مديران مدارس و سه جلسه با معاونین پژوهش مدارس 
کارگاه های آموزشی روش مقاله نویسی علمی، تحقیق و  علمیه برادران و خواهران نموده اســـــت. برگزاری 
گرفته است. بازدید  پژوهش در سراســـــر مدارس خواهران و برادران استان با دعوت از اساتید فن صورت 
گرفته در  و حضور در بین طالب تعدادی از مدارس علمیه استان را می توان یكی دیگر از اقدامات صورت 

گسترش و ترويج جشنواره دانست. خصوص 
قابل ذکر است حضور معاون وقت پژوهش حوزه های علمیه و معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
در جمع مديران، معاونین و اســـــاتید استان را می توان نشـــــانی از اهمیت جشنواره نزد مسؤلین حوزوی 
کید ويژه آیت اهَّلل موســـــوی جزائری )دام عزه( به عنوان زعیم حوزه علمیه اســـــتان در خصوص  برشـــــمرد. تأ
شرکت طالب در جشـــــنواره عالمه حلی )ره( را می توان به عنوان یكی از علل شكوفائی فعالیت های طالب 

خواهر و برادر استان در اين عرصه نام برد. 
طبـــــق برنامه ريزی به عمل آمده، بعـــــد از امضای تفاهم نامـــــه الزم در خصوص برگزاری اين جشـــــنواره 
فی مابین حوزه علمیه خواهران و برادران اســـــتان در شهريور ماه 94 جلسات مربوط به شورای استانی و 

گردید. شورای علمی دبیرخانه جشنواره استانی جهت هماهنگی و برنامه ريزی بهتر برگزار 
در نخســـــتین دوره جشنواره عالمه حلی )ره( استان خوزستان تعداد 627 اثر به اين دبیرخانه ارسال شد 
که نشـــــان از رشد 5 برابری نسبت به 99 اثر ارائه شـــــده در دوره قبل دارد. از اين تعداد 452 اثر متعلق به 
حوزه علمیه برادران اســـــتان و 175 اثر متعلق به حوزه علمیه خواهران اســـــتان خوزستان بوده است. از 
که از اين تعداد 12 اثر متعلق به  مجموع 627 اثر ارائه شـــــده 22 اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شده اند 
برادران و 10 اثر متعلق به خواهران استان بوده است. در اين بین 8 نفر به عنوان برگزیده رتبه اول، 4 نفر به 
عنوان برگزیده رتبه دوم، 2 نفر به عنوان برگزیده رتبه سوم، 3 نفر عنوان شایسته تقدير و 5 نفر نیز عنوان 

کسب نموده اند. قابل تحسین را 
که با حضور  جوايز آثار برگزیده نخستین جشنواره عالمه حلی )ره( خوزستان در مراسم اختتامیه اين دوره 
کشـــــوری و استانی حوزه های علمیه و  نماینده محترم ولی فقیه در اســـــتان خوزستان، مسؤلین محترم 

گردید. حضور مسؤلین دیگر سازمان ها و نهادها اهداء 

گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( خوزستان

 حجت االسالم والمسلمین محمد افضلی
مسئول دبیرخانه در استان خوزستان
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که 336  کردند  در نخستین جشنواره استان سمنان تعداد 405 نفر از طالب استان شرکت 
نفـــــر طلبه برادر و 69 نفر طلبه خواهر بودند و در مجموع 541 اثر  توســـــط آنان به دبیرخانه 

که 470 اثر از برادران و 71 اثر از خواهران بود. استان ارسال شد 
کالم جای  گروه علمی  گروه علمی اخالق و تربیت و سپس  از لحاظ فراوانی، بیشترين آثار در 
گروه علمی علوم حدیث و درایه. همچنین، در بخش برادران،  کمترين آثار در  می گرفتند و 
مدرســـــه علمیه امام صادق)ع( دامغان با 130 اثر، بیشـــــترين مشارکت را از لحاظ تعداد آثار 
در اين دوره به خود اختصاص داد و در بخش خواهران، مدرسه عصمیته سمنان با 14 اثر 

بیشترين مشارکت را داشته اند.
آثار دریافت شده در دبیرخانه استان، توسط 20 ارزیاب و 8 سرگروه علمی مورد ارزیابی قرار 

که در مرحله اول 123 اثر موفق به عبور از ارزیابی اجمالی شدند. گرفت 
که 3  اثر  پس از انجام ارزیابی های تفصیلی، تعداد 19 اثر به شـــــورای علمی استان راه یافت 
که  به عنوان برگزیده، 6  اثر شایسته تقدير و 10 اثر نیز به عنوان قابل تحسین معرفی شدند 
در مراسم اختتامیه استان در تاريخ 4 مهر ماه با حضور معاونان پژوهش حوزه های علمیه 

گرفتند. کشور و دبیر جشنواره سراسری مورد تجلیل قرار  برادران و خواهران 

گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( سمنان

 حجت االسالم والمسلمین محسن انصاری نیا
مسئول دبیرخانه در استان سمنان
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جشـــــنواره عالمه حلی)ره( استانی باعث رشد علمی و پژوهش طالب مدارس علمیه شده 
کیفی بوده است و اشتیاق طالب جوان جهت  کمی و  اســـــت و اين روند رو به رشـــــد از نظر 

شرکت در اين جشنواره بییش از پیش بوده است. 
کید ایشان بر برگزاری هرچه  با عنایت و توجه خاص مدير محترم حوزه علمیه اســـــتان و تأ

کشوری جشنواره معرفی شدند. بهتر، سرگروه های علمی مشخص و به دبیرخانه 
فراخوان شرکت در سومین جشنواره استانی در آبان ماه 1394 در سطح وسیعی از مدارس 
گردیـــــد و به منظور تشـــــويق و ترغیب طالب جوان جهت شـــــرکت و  علمیه اســـــتان اعالم 
نظارت بر عملكرد مدارس، به صورت حضوری در برخی از مدارس علمیه استان به همراه 
کشوری عالمه حلی)ره( حاضر شدیم و  مدير محترم حوزه علمیه استان و دبیر جشـــــنواره 
کارگاه ها و  که نیازمند آموزش پژوهش بودند هماهنگی های الزم جهت برگزاری  مدارســـــی 

نشست های پژوهشی انجام شد.
دیگر اقدامات انجام شـــــده در دبیرخانه استان فارس شـــــامل: برگزاری جلسات متعدد 
با حضـــــور معاونین مربوطه حوزه علمیه برادران و خواهـــــران در دفتر مدير محترم حوزه 
علمیه، طراحی و چاپ پوســـــتر و بنر متناسب با سومین جشنواره و ارسال آن به مدارس 
استان، برگزاری جلسات هم اندیشی با شورای علمی و سرگروه های علمی و نهایتا دریافت 
که از لحاظ آماری، تعداد کل آثار دریافتی اين  آثار از مدارس علمیه برادران و خواهران بود 
که 695 اثر توســـــط طالب برادر و 725 اثر توســـــط طالب خواهر  دوره، 1420 اثر می باشـــــد 

ارسال شده است. 
که با تدبیر مسئولین محترم، فعالیت های پژوهشی در مدارس علمیه همراه با نمره  حال 
که به اســـــاتید مدارس علمیه نیز آموزش های الزم داده شود تا از ابتدا  می باشد نیاز است 

گردند. طالب با استاندارهای پژوهشی آشنا 

گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( فارس

 حجت االسالم والمسلمین یوسف متوسلیان
مسئول دبیرخانه در استان فارس

67   

آذر ماه 1۳۹۵



گسترش علم  اســـــتان قزوين از زمان های دور شـــــهر علم و دين و حوزه قزوين مهد تولید و 
کتاب دانش و با نقش های ماندگار و  بوده اســـــت و علمای قزوين با درخشش در صفحات 

مؤثر خود شاهد اين لطف خداوند بر مردم قزوين می باشند.
شكوفايی دوباره و رسیدن به جایگاه علمی اصلی حوزه قزوين نیازمند به پژوهش و آموزش 
که اين عرصه مشكل با فرهنگ سازی دست یافتنی است و جشنواره عالمه  پژوهش است 
که با همت مسئوالن جشنواره در استان به عنوان یک مسابقه علمی که می تواند  حلی)ره( 
موجب پیشرفت طالب و اســـــاتید باشد با هدف فرهنگ سازی پژوهش و آموزش پژوهش 

گرفت. پس از اخذ مجوزهای الزم شكل 
بـــــا تشـــــكیل دبیرخانه اســـــتانی، تالش علمـــــی بین طالب عزيز اســـــتان قزويـــــن به مقدار 
گردید  قابل توجهی افزایش یافت و آثار دریافتی نسبت به سال قبل شاهد رشد 50 درصدی 
کمی  که طالب ســـــطح دو و ســـــه در حوزه برادران و خواهران نقش مؤثرتری در اين رشـــــد 
کالمی و سپس تربیتی و در میان آثار خواهران  داشـــــته اند. در میان آثار برادران موضوعات 
کثرت بیشتری دارند و از لحاظ شكلی نیز آثار دریافتی به  کالمی  موضوعات تربیتی و سپس 

صورت مقاله با 88 درصد بیشترين فراوانی را دارا هستند.
که پس از ارزیابی های انجام شده توسط اساتید استان مشخص شده اند  منتخبین استان 
که با حضور حضرت آیت اهَّلل علیدوست و مسئوالن استانی برگزار شد  در اختتامیه جشنواره 
که همیشه یار و یاورمان در انجام  گرفتند. شـــــكر و سپاس خداوند متعال را  مورد تقدير قرار 

وظایف بوده است.

گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( قزوین

 حجت االسالم والمسلمین مصطفی بیگدلی
مسئول دبیرخانه در استان قزوین
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که در حیطه فعالیت های  جشـــــنواره عالمه حلی)ره( یكی از پربارترين برنامه هائی اســـــت 
معاونت پژوهش اجرا می شود و هر ســـــاله به اقبال طالب برای شرکت در آن، افزوده شده 
و تشكیل جشـــــنواره های مقدماتی تحت عنوان جشنواره های استانی و حتی مدرسه ای 

گشته است. باعث پربارتر شدن آن نیز 
جشـــــنواره های اســـــتانی اقبال عمومی به امر پژوهش و در نتیجه تمرين و تدریب در آن را 
در بین طالب به حد چشـــــمگیری باال برده و ظرفیت مناســـــبی را جهت شناسائی طالب 
مستعد پژوهش به وجود آورده است. با سیاست افزایش جشنواره های استانی، مديریت 
محترم حوزه علمیه اســـــتان قم نیز تصمیم به برگزاری جشـــــنواره اســـــتانی نمود و امسال 

سومین دوره آن برگزار شده است.
دبیرخانه جشنواره از ابتدای مهر سال 1394 همت خود مصروف شناساندن جشنواره به 
طالب مدارس نمود و در جمع طالب حدود بیست مدرسه حاضر شده و از مزایای پژوهش 
گفته است و پس از اتمام فراخوان به ارزیابی  و جشنواره عالمه حلی)ره( برای آنها ســـــخن 

آثار رسیده پرداخت.
که 1129 اثر توسط طالب برادر و 351  تعداد آثار ارسالی به جشنواره سوم 1480 اثر می باشد 
اثر توســـــط خواهران طلبه به دبیرخانه جشنواره استان قم ارسال شده است. الزم به ذکر 
که آثار برادران نسبت به دوره دوم حدود 10 درصد و آثار خواهران نسبت به دوره قبل  است 

حدود 22 درصد رشد داشته است.
که نحوه تعیین برگزیدگان نســـــبت به ســـــال قبل از ســـــوی شـــــورای  الزم بـــــه ذکر اســـــت 
که امتیاز  کسانی  سیاست گذاری جشنواره تغییر یافته و دبیرخانه موظف شده است از بین 
کسب نموده اند سه نفر را به عنوان برگزیده و سه نفر را شایسته تقدير و پنج  باالی هشتاد را 
که در  کسانی  نفر را به عنوان قابل تحســـــین انتخاب نماید و همین امر باعث شده، تعداد 
گردد و اين امر،  کمتر  گرفتند، نسبت به دوره قبل  جشنواره سوم استان قم مورد تقدير قرار 

کیفی آثار نسبت به دوره قبل می باشد. به وضوح نشان دهنده رشد 

گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( قم

 حجت االسالم والمسلمین حسین حجامی
مسئول دبیرخانه در استان قم
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کلیت حوزه های علمیه همیشه در طول ســـــال های بعد از انقالب با سؤاالت و مطالبات نظام 
که باید حوزه پاســـــخ گوی  جمهوری اســـــالمی مواجه بوده و اين دغدغه همواره وجود داشـــــته 
کید بر تحول حوزه و  که تأ نظام باشـــــد. مقام معظم رهبری مدظله العالی چندين ســـــال است 
اخیرا انقالبی شـــــدن دارند، حرکت هايی هم شروع شده، اما فاصله بسیار است. در بسیاری از 
که پس از برگزاری چندين  گذشـــــته عمل می شود. به نظر می رسد  عرصه ها هنوز به روش های 
کشـــــور باید مجددا اهداف و آرمان هـــــای برگزاری  ســـــاله جشـــــنواره عالمه حلی)ره( در ســـــطح 
گر هدف تروج علم و پژوهش بوده اســـــت چه مقدار  اين جشـــــنواره را مورد دقت قرار دهیـــــم. ا
توانسته ایم اين هدف را تعمیق دهیم؟ آسیب های ما چه بوده است؟ به چه میزان توانسته ایم 

کنیم؟ در مسیر مطالبات نظام حرکت 
که برای سومین سال پیاپی در  امســـــال هم بحمداهَّلل در هشتمین جشـــــنواره عالمه حلی)ره( 
کرمان به شـــــكل استانی برگزار شد شاهد رشد و استقبال چشمگیری از حضور طالب پزوهشگر 
گذشته 1270  و همكاری اساتید و مديران و معاونین پژوهش مدارس بودیم. مجموع آثار سال 
که از اين تعداد،  اثر بود. اما در اين دوره آثار به 1471 اثر در قالب های مختلف افزایش داشـــــت 
269 اثـــــر مربوط به حوزه خواهران و 1202 اثر مربوط به حوزه برادران بود. از مجموع آثار، 1266 
کتاب  اثر در قالب مقاله، 198 اثر در قالب تحقیق پایانی، 3 اثر در قالب پایان نامه و 4 اثر در قالب 
کردند و  که پس از ارزیابی های اولیه، تعداد 358 اثر به ارزیابی تفصیلی راه پیدا  ارائه شـــــده بود 
کرمان معرفی شدند. اين آثار هم به لحاط  نهایتا 29 اثر به عنوان منتخبین جشنواره در استان 
انتخاب موضوع و هم به لحاظ ساختاری از استانداردهای نسبتا مطلوبی برخوردار می باشند. 
کردن و رسیدن به اهداف واقعی اين فعالیت باید نقاط قوت و آسیب  در هر صورت برای بالنده 

را شناخت و آسیب ها را به قوت تبديل و قوت ها را بالنده و مستحكم تر نمود.

گزارش برگزاری ســـــومین جشـــــنواره اســـــتانی 
كرمان عالمه حلی)ره( 

 حجت االسالم والمسلمین علیرضا انجم شعاع
کرمان مسئول دبیرخانه در استان 
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فراهم بودن بســـــترهای الزم، یكی از ضرورت های شكوفايی اســـــتعدادهای پژوهشی طالب جوان می باشد. برگزاری 
جشـــــنواره های تخصصی همچون جشنواره عالمه حلی)ره( یكی از بسترهای الزم جهت توسعه امر پژوهش بر اساس 
گلستان در تابستان  اســـــتاندارهای شناخته شده را فراهم نموده است. در همین راستا مديریت حوزه علمیه استان 
ســـــال 94 با توجه به دارا بودن شـــــرایط اولیه، درخواست برگزاری اين جشنواره به شیوه استانی را به دبیرخانه مرکزی 
که با اعالم موافقت دبیرخانه مرکزی، مراحل اجريی اولین جشـــــنواره استانی عالمه حلی)ره( در  جشـــــنواره ارائه نمود 

گردید. گلستان آغاز  استان 
که به  یكی از اقدامات اساسی در اين راستا، تعامل و همكاری و همفكری با مديریت حوزه علمیه خواهران استان بود 
گردید و تفاهم نامه برگزاری  برکت برگزاری اين جشنواره، زمینه همكاری و تعامل علمی بین اين دو نهاد حوزوی فراهم 

مشترک اين جشنواره در مهرماه سال 95 بین دو حوزه به امضاء رسید.
بعد از تشـــــكیل دبیرخانه استانی و معرفی دبیر جشنواره در اســـــتان، اطالع رسانی در سطح مدارس استان و آشنايی 
که در  طالب مدارس با روند، شـــــیوه و شرایط شرکت در اين جشنواره علمی، از اقدامات اولیه دبیرخانه جشنواره بود 
گاهی بخشی، در پایان مهلت ثبت نام مجموعا تعداد 366 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال  نتیجه اين اطالع رسانی و آ
که از اين تعداد 219 اثر - در قالب مقاله - مربوط به حوزه های علمیه برادارن و تعداد 147 اثر - در قالب مقاله و  گردید 
کّمی 40 درصدی را نسبت به  تحقیق پایانی - از حوزه های علمیه خواهران بوده است. اين حجم از آثار رسیده، رشد 

سال قبل در استان نشان می دهد.
با توجه به جدیدالتأســـــیس بودن دبیرخانه استانی، یكی از اقدامات اساسی جهت برگزاری هر چه بهتر و معتبرتر اين 
که بعد  گروه های ارزیابی آثار رسیده بود  جشـــــنواره، شناسايی و معرفی اســـــاتید متخصص و توانمند جهت مديریت 
از شناســـــايی اين اساتید و بررسی سابقه علمی و پژوهشی آنان و تأيید اعتبارشـــــان توسط شورای مرکزی جشنواره، 
مجموع آثار رسیده با حذف جنسیت نویسنده - جهت جلوگیری از هرگونه شائبه دخالت جنسیت در امر ارزیابی - در 
گرفتند. گروه های تخصصی قرار  گروه های علمی ده گانه جشنواره تفكیک شده و در چهار سطح مورد ارزیابی اجمالی 

در مرحله بعد، با توجه به اینكه بخشی زیادی از آثار، فاقد حداقل استاندارهای الزم جهت لحاظ شدن به عنوان یک 
گردیده و 98 اثر - حدود 25 درصد آثـــــار - وارد رقابت در مرحله ارزیابی تفصیلی  اثـــــر علمی بودنـــــد از دور رقابت حذف 
گروه های مربوطه ارسال شدند. که تعداد 30 اثر از اين 98 اثر با کسب نمره الزم، برای ارزیابی تفصیلی دوم، به  گردیدند 

در انتهای پروسه ارزیابی آثار، مجموعا 16 اثر به عنوان منتخبان جشنواره استانی در سه بخش مقاله، تحقیق پایانی 
که جهت تأيید نهايی، جلسه شورای علمی جشنواره استانی در  گرفتند  و بخش ويژه جشـــــنواره مورد شناسايی قرار 
گرفتند  ارديبهشت 1395 تشكیل و تک تک آثار منتخب، توسط اعضای اين شورا، مورد بررسی دقیق و موشكافانه قرار 
کشوری، مجوز  گرفته در استان توسط شورای سیاستگذاری جشنواره  و نهایتا پس از تأيید اعتبار ارزیابی های صورت 
کشوری عالمه  که اين مراسم در 24 آبان 1395 با حضور دبیر جشنواره  گردید  برگزاری مراســـــم اختتامیه استانی صادر 
گردید و  حلی)ره(، مديران محترم حوزه علمیه بردران و خواهران اســـــتان و نیز جمعی از طالب و پژوهشـــــگران برگزار 

گردید. که شامل 11 نفر از پژوهشگران خواهر و 5 نفر از پژوهشگران برادر بودند به آنان اهدا  جوايز منتخبن 
که با مساعدت،  که در پایان به رسم ادب از همه عوامل و دست اندکاران برگزاری اين جشنواره  شایسته است اســـــت 
همدلی، همراهی و مشـــــورت های صادقه و دلسوزانه خود به ويژه حضرت آیت اهَّلل نورمفیدی نماینده معزز ولی فقیه 
در اســـــتان، حجج اســـــالم والمســـــلمین ملكی و وردانی مديران محترم حوزه های علمیه برادران و خواهران استان و 
که نقش به ســـــزايی در به ســـــرانجام رسیدن  همچنین ســـــرکار خانم بهرامی، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران، 

که »من لم یشكر المخلوق، لم یشكر الخالق«. کمال تشكر و قدردانی را دارم  اين مأموریت و اين مسئولیت داشتند 

گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی 
گلستان عالمه حلی)ره( 

 حجت االسالم والمسلمین محمد وکیلی
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اولین دوره جشنوازه اســـــتانی عالمه حلی)ره( اســـــتان مازنداران با شرکت و حضور طالب 
کار نمود. حوزه های علمیه برادران و خواهران اين استان در تاريخ 1394/04/01 آغاز به 

طی جلسات متعدد با حضور اعضای شورای جشنواره، امور مربوط به برگزاری جشنواره در 
گردید. استان به ترتیب در زمان بندی ترسیم شده تمهید 

پس از فراخوان مقاالت، تحقیقات و پایان نامه های حوزوی، برادران و خواهران آثار خود را 
در سامانه جشنواره عالمه حلی)ره( و سامانه مرکز خواهران ثبت نمودند. 

بعد از انتخاب اعضای شـــــورای اســـــتانی و ســـــرگروه های علمی )در هفت محور(، اعضای 
منتخب به بررسی مقاالت ارسالی پرداختند. 

در اين دوره بیش از هزار اثر از طالب حوزه های علمیه برادران و خواهران اســـــتان مازندران 
گردید. به دبیرخانه جشنواره ارسال 

کشوری،  نهایتا با تصویب شورای جشنواره استانی و تأيید شورای سیاستگذاری جشنواره 
که ســـــهم حوزه علمیه  گرفتند  31 اثر در رده برگزیده، شایســـــته تقدير و قابل تحســـــین قرار 

برادران 13 اثر و سهم حوزه علمیه خواهران 18 اثر بوده است. 
با پایان بررسی ها و انتخاب آثار برتر، مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره عالمه حلی)ره( 
خ 1395/07/01 در مرکز استان مازندران برگزار شد.  استان مازندران در تاريخ پنج شنبه مور
در اين مراســـــم معاون سابق پژوهش حوزه های علمیه، مســـــئوالن مربوطه از قم، اساتید 
معزز و شخصیت های ارجمند حوزوی استانی حضور داشتند. در پایان مراسم به منتخبان 

جوايزی تقدیم شد.

گزارش برگزاری نخستین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( مازندران

 حجت االسالم والمسلمین محمدصادق سلیمانی
مسئول دبیرخانه در استان مازندران
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با الهام از بیانات مرجع عالی قدر جهان اســـــالم و رهبر معظم انقالب امام خامنه ای )دامت برکاته( 
کشـــــور با خطر جدی مواجه اســـــت  که بدون تولید علم و تحقیقات، حیات آینده  می توان فهمید 
و حوزه های علمیه نیز از اين قاعده مســـــتثنی نیستند. لذا عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به 
گر اینچنین نشود باید در آینده ای  صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد، که ا
کـــــه نتیجه دوری از پژوهش و  نـــــه چندان دور منتظر رکود و انزوای حوزه های علمیه باشـــــیم، چرا 

تحقیق یک جا ایستادن، درجا زدن و به تدريج با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.
کاالهاي باارزش است؛ بایستي  که ما انبارمان پر از  کافي نیســـــت  حضرت آقا می فرمایند ِصرف اين 
کم ارزش  گر نكردید، آن جنس پالســـــتیكي  کند. ا که بتواند جذب  ویترين خوبي داشـــــته باشـــــید 
مي آید و بازار اين جنس اصیل پر ماده قوي شما را بدون تردید خواهد شكست! زبان، مؤثر است؛ 

تعبیرات و قالب ها مؤثر است؛ نحوه ورود و خروج در مطلب و آمیختگي با هنر هم مؤثر است.
لذا جشنواره عالمه حلی)ره( نیز ویترين خوبی است برای ارائه آثار پژوهشی طالب جوان و همچنین 
ابزار شناسايی، اســـــتعدادیابی و شكوفاسازی استعدادهای پژوهشی ایشان است و می توان از آن 
که  به عنوان یكی از مؤثرترين ابزار ترويج فرهنگ پژوهش در بین طالب حوزه های علمیه نام برد، 
جهت موفقیت بیشتر نیازمند حمایت های مادی و معنوی بیشتری از طرف بزرگان حوزه می باشد.
که با همكاری حوزه علمیه خواهران اين استان، سومین دوره  حوزه علمیه همدان نیز افتخار دارد 

کرد. استانی اين جشنواره را با موفقیت اجرا نمود و در ارديبهشت ماه آئین اختتام آن را برگزار 
مجموعًا تعداد 425 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد: 277 اثر از برادران و 148 اثر از خواهران.

81 درصـــــد آثار در قالب مقاله، 17 درصد تحقیق پایانی و 1/5 درصـــــد آثار در قالب پایان نامه و 0/5 
کتاب. درصد آثار در قالب 

نهایتـــــًا  از ايـــــن آثار، تعداد 21 اثـــــر نامزد انتخاب برگزیده  رتبه اول، دوم، ســـــوم، شایســـــته تقدير و 
قابل تحسین معرفی شدند و آيین اختتامیه جشنواره در روز 27 ارديبهشت ماه 1395 در محل تاالر 

معلم واقع در خیابان شریعتی شهر همدان برگزار شد.
اختتامیه جشـــــنواره با حضور  معاون پژوهش حوزه های علمیه برادران، مســـــئوالن حوزه علمیه 
برادران و خواهران استان،  مسئولین برخی از نهادهای دولتی استان، جمعی از اساتید و مسئولین 
دانشـــــگاه ها و همچنین حدود 350 نفر از اســـــاتید،  فضال و طالب حوزه علمیه برادران و خواهران 

گردید. استان همدان برگزار 
در پایان ســـــزاوار است تشكر شود از مجموعه معاونت پژوهش خصوصًا دبیرخانه مرکزی جشنواره 
که با تالش خســـــتگی ناپذير خود زمینه رشـــــد و تعالی طالب و حوزه های علمیه را  عالمه حلی)ره( 

فراهم می آورند، امیدواریم در ذيل توجهات خداوند متعال مستدام و موفق باشند.

گزارش برگزاری سومین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( همدان

کاظمی  حجت االسالم والمسلمین سعید 
مسئول دبیرخانه در استان همدان

73   

آذر ماه 1۳۹۵



علوم انســـــانی از نقش و جایگاهی انكارناپذير در توســـــعه علوم برخوردارند و حوزه های علمیه در طول 
تاريخ پرچمدار تولید و انتقال علوم به نســـــل های بعد به ويژه در زمینه علوم انســـــانی بوده اند. پیروزی 
گسترده  کیفی  کمی و  کشور، توسعه  نهضت دینی به رهبری فقیهی مجاهد و تأســـــیس نظام اسالمی در 
علوم خوزوی و پژوهش های مربوط به آن را ایجاب می کرد. بر اين اساس پس از پیروزی انقالب ضرورت 
گام های بلندی نیز از  گرفت و  تحول در مديریت آموزشی و پژوهشـــــی حوزه های علمیه مورد توجه قرار 

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

نهضت نرم افزاری، اين ضرورت را بیش از پیش مطرح ساخته است.
گفت: در هر جامعه ای تحقیق و پژوهش زيربنای  از ايـــــن رو در باب اهمیت و جایگاه پژوهش می تـــــوان 
کردن  تولید علم می باشد. پژوهش تغذیه کننده آموزش؛ و در راستای باال بردن سطح فرهنگ؛ بر آورده 
کردن مشـــــكالت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی و معرفی  نیازهای اعتقادی جامعه؛ برطرف 
کالم عامل ارتقاء سطوح مختلف  گاهی در یک  آخرين دســـــت آوردهای علمی جهان، باال بردن سطح آ

نیازهای دینی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد جامعه می باشد.
یكی از پژوهش های مورد نیاز بشریت در جوامع دینی برآورده ساختن نیازهای دینی و معنوی آن هاست 
و برآورده ســـــاختن اين نیازها به دســـــت توانمند معماران فكری و فرهنگی، دینی و اعتقادی آن جامعه 
می باشـــــد. آشنايی با اين یافته های دینی و برآورده ســـــاختن نیاز های اعتقادی و پاسخ به شبهات در 
که بتوان با دغدغه های دين داران و معتقدين آشنا شد. در اين راستا  گرو برگزاری جشنواره هايی است 
برگزاری جشـــــنواره عالمه حلی)ره( موجب آشنا شدن با دوســـــت داران پژوهش، پژوهشگران حوزوی و 
گون و بر طرف  گونا که به دنبال پاسخ به ســـــؤال های اعتقادی و دینی در زمینه  های  معرفی آنان اســـــت 
ح شـــــدن چنین جشـــــنواره ای به تمام حوزه های  کردن اين نیاز های دين داران اســـــت. به دنبال مطر
علمیه استان اطالع رسانی شد و به دنبال آن، طالب محترم برادر و خواهران در سال 93 تعداد 276 اثر 
کتاب، پایان نامه و مقاله تدوين نموده بودند و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمودند. و در  در قالب های 
که از اين تعداد 213 نفر از برادران و 377 نفر از خواهران بودند. سال 1394 تعداد 590 نفر شرکت نمودند 
کیفی  اين جشنواره آغازی است برای برگزاری دیگر جشنواره ها در سال های آینده و مقاالت بیشتر از نظر 
کردن نیازهای دين داران و تبلور بخشـــــیدن به دين مبین اسالم و فرقه ناجیه  کمی در جهت برطرف  و 

شیعه در عصر حاضر.

گزارش برگزاری دومین جشنواره استانی 
عالمه حلی)ره( یزد

 حجت االسالم والمسلمین دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی
مسئول دبیرخانه در استان یزد

جشنواره های استانی
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علم اصول به عنوان منطق علم فقه، داخل در یک نظام به هم پیوسته علمی، تعامل متقابل 
کات حقیقی اند و علم اصول را غالبا  با برخی علوم از جمله فلسفه دارد. قواعد فلسفی جزء ادرا
کاربرد قواعد  که آیا  کنون اين مسأله مطرح می گردد  کات اعتباری قلمداد می نمایند، ا جزء ادرا
کات اعتباری است یا می توان  کات حقیقی و ادرا فلسفی در علم اصول ناشی از خلط میان ادرا
کات اعتباری، قواعد فلســـــفی را در علم اصول  کات حقیقی و ادرا با پذيرش خلط ناپذيری ادرا

کار برد؟ به 
دیدگاه نقی ارتباط منطقی میان علم اصول و فلسفه، توسط محقق اصفهانی پایه گذاری شده 
گردید. اما دیدگاه  و توسط عالمه طباطبايی)ره(، امام خمینی)ره( و شهید مطهری)ره( دنبال 
که از پشـــــتوانه حقیقی و  کات اعتباری ای  کات حقیقی و ادرا که میان ادرا برگزیده اين اســـــت 
نفس االمری برخوردار باشند، رابطه استنتاج منطقی برقرار بوده و علم اصول نیز از همین سنخ 

کات اعتباری است.  ادرا
در سایه پذيرش رابطه استنتاج منطقی بین قواعد فلسفی و مسائل علم اصول، زمینه تبیین 
کار رفته در علم اصول فراهم می گردد. شهید صدر از قواعد فلسفی فراوانی در  قواعد فلسفی به 
که در اين نوشتار به تبیین دوازده قاعده فلسفی و  مباحث الفاظ علم اصول اســـــتفاده نموده 

کاربرد آنها در مسائل علم اصول پرداخته شده است. 

كاربرد قواعد فلسفی در مباحث الفاظ علم اصول با تکیه بر 
اندیشه شهید صدر

محمدعلی اسماعیلی
برگزیده رتبه 1

چکیده آثار برتر
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یكی از موضوعات اساسی در حوزه دانش مديریت، مسأله رهبری است. در راستای اين موضوع 
که به نتايج متعددی در زمینه تعاریف و سبک های  گرفته است  گسترده ای صورت  تحقیقات 
رهبری منجر شده اســـــت. با توجه به ضرورت فعلی نظام جمهوری اسالمی برای دستیابی به 

الگوی ايرانی اسالمی پیشرفت، الزم است تا در زمینه رهبری نیز اين الگو احصا شود.
که رزمندگان  از عرصه های ظهور موفقیت آمیز عمل به اســـــالم ناب، دوران دفاع مقدس است 
که در پرتو راهبری حضرت امام  اســـــالم توانستند با عمل به تعالیم نورانی حضرت محمد)ص( 
که  خمینی)ره( حماسه ای ماندگار بیافرینند. در اين دوران سرداران شهیدی را شاهد هستیم 
غالبا بدون تحصیل علوم مديریتی توانســـــتند الگويی از مديریت و رهبری موفق را ارائه دهند. 
که با وجود سن  یكی از اين فرماندهان، ســـــردار شهید حجت االسالم مصطفی ردانی پور است 
کم توانســـــت با عملكرد موفق خویش، از رده فرماندهی تیپ 14 امام حســـــین)ع( تا مسئولیت 
کند و  قرارگاه فتح )سپاه ســـــوم صاحب الزمان)عج(( نیروها را به سوی اهداف مقدس هدایت 
الگويی از مديریت اســـــالمی را ارائه دهد و در راه دفاع از اســـــالم نـــــاب محمدی به درجه رفیع 

شهادت برسد. 
گردید. ســـــپس بـــــرای تكمیل و اطمینان  در اين پژوهش منابع مكتوب جمع آوری و بررســـــی 
از صحت اطالعات با تعدادی از ررزمندگان مطلع مصاحبه شـــــد. با اســـــتفاده از روش تحلیل 
داده بنیاد، خاطرات مكتوب و شـــــفاهی شـــــهید ردانی پور بررسی و مفاهیم در قالب دو مقوله 
گردید و در قالب یک مدل مفهومی  دسته بندی شد. سپس اين مقوله ها، در سه مؤلفه جمع 

گشت. ارائه 

تبیین الگوی فرماندهی سردار شهید حجت االسالم 
مصطفی ردانی پور در دوران دفاع مقدس

سجاد صادقیان
برگزیده رتبه 3
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یكی از مباحث مهم فلســـــفه ديـــــن معاصر غربی ســـــرمدیت خداوند و چگونگـــــی ارتباط او با 
گرایش اندیشمندان خداباور توحیدی  جهان زمان مند می باشـــــد. تا پیش از قرن اخیر عمده 
کتاب مقدس  به بی زمانی خداوند بود، اما امروزه زمان منـــــدی خداوند به خاطر همخوانی با 
گروه بر بی زمانی برخی متفكرين تقريرهای  پیروان بیشتری دارد. البته در مقابل نقدهای اين 
جدید از دیدگاه سنتی مانند سرمدیت استمراری، شبه زمان مند و نگرش غیر استمراری به آن 
کرده اند. دســـــته ای نیز نگاهی جامع گونه به اين مســـــأله دارند و با تفسیری خاص از  ح  را مطر
خویش خداوند را هم بی زمان و هم زمان مند قلمداد می کنند. در هر حال نقطه مشترک همه 
که در بیان نگرش ها  گرایش ها مبنا بودن ماهیت ایستايی - پویايی زمان برای آن ها است  اين 
کرده اند. البتـــــه نباید از نقش فیزیک نوين در اين  گی های اين دو جنبه زمان اســـــتفاده  از ويژ
کمال وجـــــودی خداوند، مخلوق بودن  نظریات غافل بود. مهم تريـــــن ادله پیروان فرازمانی، 
زمان و رفع شدن چالش علم پیشین الهی و اختیار انسان می باشد. علم خداوند به زمان حال 
گرایش به زمان مندی هستند و مورد تأيید نظریه های جامع  و فاعلیت او در جهان نیز، داليل 
هم می باشـــــند. البته جامع گراها تفسیر و یا نحوه ای خاص از بی زمانی را نیز به خداوند نسبت 
گر بر اساس فلسفه اسالمی به مسأله بنگریم، خداوند، بی زمان؛ و سرمدیت وصفی  می دهند. ا
که از مقایســـــه او با جهان زمان مند انتزاع می شـــــود. در فلسفه اسالمی، جهان  عدمی اســـــت 
گره خورده  مادی - و زمان به عنوان بخشـــــی از آن - قدیم است. وجود زمان با حرکت و تغییر 
که البته در اين تغییر، ثبات دارد. ولی ذات خداوند ثابت اســـــت و در هرگونه تفســـــیر و تعبیر از 
کرد. یكی از اين مالحظات تفكیک میان ذات و فعل   ذات او بایـــــد تغییر ناپذيری او را مالحظه 
و صفات  مربوط به آن هاســـــت. هرگونه تغییر و تحولی، منســـــوب به مقام فعل او می شود، در 

حالیكه ذات او سرمدی باقی می ماند. 

بررســـــی انتقادی دیدگاه هـــــای متفکرین غربی قرن بیســـــتم 
پیرامون سرمدیت خداوند

محمدعلی لطفی مهروئیه
شایسته تقدیر

چکیده آثار برتر
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گون  گونا کم بر مناطق مختلف بوده اســـــت. شـــــرایط  فعالیت های حدیثی در طول تاريخ متأثر از شـــــرایط حا
گذشـــــتگان، فعالیت هـــــای متنوع حدیثی را در پی  ماننـــــد فرهنگ غالب هر منطقه، حكومت، زبان و میراث 
داشته است. حكومت های شیعی بستر مناسبی برای تالش های علمی و حدیثی هستند و حكومت سادات 
مشعشعی از اين قاعده مستثنی نیست. در دوران متاخر منطقه هويزه شاهد حرکت پرشتاب علمی و حدیثی 
گســـــتره قرن نهم تا دوازدهم )845-1176 هـ.ق( در  در دوره تاریخی اين حكومت بوده اســـــت. آل مشعشع در 
کوتاهی زمینه ســـــاز تربیت  کنونی به مرکزیت هويزه حكومـــــت می کردند. اين دولت در دوره  غرب خوزســـــتان 
که با تأیفات ويژه خود در سیاست، فرهنگ، علم و به خصوص حدیث و علوم حدیثی،  دانشمندان بزرگی شد 
گذشتگان به خصوص حرکت های منسجم و  گذاشتند. شـــــناخت روش و رویكرد حدیثی  آثار فراوانی برجای 
سازمان یافته علمی و حدیثی در تهیه الگوی مناسب در عرصه حدیث پژوهی اهمیت فراوان دارد. در راستای 
کشـــــف حوزه های حدیثی جدید شیعی و رویكردهای حدیث پژوهی، شناســـــايی و معرفی آثار و فعالیت های 

گرفته در هويزه ضروری است. حدیثی صورت 
کمان اين دولت با  اين نوشـــــتار به فعالیت های حدیثی مرتبط با حكومت آل مشعشـــــع و رویكـــــرد و تعامل حا
کم بر اين جریان  گرایش هـــــای حا بـــــا عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثـــــان اين منطقه می پردازد. 
علمـــــی - حدیثی مانند اخباری گری و غلو نیز مـــــورد توجه اين تحقیق خواهد بـــــود. الگودهی برای تولید آثار 
حدیثی و بسترسازی مطالعات و پژوهش های بیشـــــتر پیرامون اين حوزه علمی حدیثی از فواید اين پژوهش 
خواهد بود. برای رسیدن به اين منظور فهرستی از محدثان اين منطقه و آثار حدیثی ایشان برای اولین بار به 
گزارش های تاریخی، تنوع فعالیت حدیثی در هويزه  کردن  صورت منظم و دسته بندی شده تهیه و با ضمیمه 
شناســـــايی و معرفی می گردد. با توجه به متأخر بودن اين حوزه، الزم است با مراجعه به منابع تاریخی تراجم 
کنده، فهرســـــتی جامع از اطالعات مربوط به مؤلفان و مكتوبات اين  گردآوری اطالعات پرا کتاب شناســـــی و  و 
گردد. بهره های اين نوشتار به  منطقه تهیه شـــــود تا بستری برای تحقیق و تحلیل بیشتر درباره اين آثار ایجاد 

طور خالصه عبارت است از:
کشف یک حوزه حدیثی جدید 1. بسترسازی 

2. ارائه الگوی مناسب برای پژوهش در حوزه های حدیثی
کمتر شناخته شده 3. شناسايی و معرفی یكی از حكومت های شیعی 

4. شناسايی عالمان ناشناخته شیعه
5. شناسايی منابع حدیثی خطی و مغفول

6. زمینه احیای نسخ ارزشمند حدیثی و غیرحدیثی
گذشتگان 7. شناسايی الگوی تمدنی شیعه بر اساس تجارب 

8.ارائه الگوی توسعه علمی منطقه ای با بهره گیری از حرکت علمی در هويزه

گستره حکومت مشعشعیان حدیث شیعه در 

محمدجواد حسنی
شایسته تقدیر
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که  کسانی اند  گروه اول  گفته اســـــت.  گروه از مخاطبان ســـــخن  خدای متعال در قرآن حداقل با دو 
کالم اهَّلل بوده  خطابات مســـــتقیم قرآن متوجه آنها بوده و تغییر و تحول ایشـــــان هـــــدف اولیه نزول 
که بعد از آنها  کسانی هستند  گروه دوم  گروه مكیان و مدنیان معاصر نزول قرآن بودند.  اســـــت. اين 
کرده و به طور طبیعی مشمول احكام آنان شده اند. نزول  گروه اول بازی  آمده و نقش هايی مشابه 
گروه اســـــت. ترتیب نازل شده بهترين و  ک اعنی و اســـــمعی یا جاره« اشـــــاره به اين دو  قرآن به »ایا
که نزول هر بخش از  کن در مكه و مدینه داشته است؛ چرا گروه مخاطبان اول سا بیشـــــترين اثر را بر 
که قرآن  آن با توجه به وضعیت، نیاز و مواضع مثبت و منفی آنها صورت می گرفت. اسماء و صفاتی 
به خود نسبت می دهد، بسته به عوامل مختلف، مانند نوع و سطح مخاطبان اول و اینكه آنان در 
گروه به مخاطبان  چه مرحله ای از ســـــیر تحول و هدایت هستند، متنوع است. سرایت احكام اين 
دوم با استفاده از قاعده جری و تطبیق و تفكیک ويژگی های مشترک انسان ها از ويژگی های عربی 
معاصران نزول صورت می گیرد. قرآن در آغاز نزول با شـــــبهه افكنی مشرکان برای ایجاد تردید درباره 
کالم اهَّلل مواجه شـــــده است. در برابر اين رویكرد از جایگاه آسمانی قرآن و نزول آن به اراده  حقانیت 
کاربست صفات متناسب با اين وضعیت دفاع شده است. در اين مسیر  خدا و به واسطه جبرئیل با 
گفته  کالم، با فطرت و مواجید درونی افراد است، سخن  کی از تناسب و توافق اين  که حا بر اوصافی 
کتاب، در خطاب به مؤمنان در اين دوره، بر مراحل  می شـــــود. عناوینی مانند قول فصل، فرقان و 
که وحی نازل شده بر  گروه از قرآن توجه می دهد. از دیگر سو تا زمانی  گاهی و تقی درست اين  رشد آ
حضرت رسول)ص( هویت جمعی به خود نگرفته است، از واژه حدیث و قول برای آن استفاده شده 
کاربرد برخی صفات مانند  کتاب به آینده موکول شـــــده است.  کالم اهَّلل با نام های قرآن و  و یادکرد از 
کتاب  کثرت استفاده از نام  کاهش چشمگیری یافته و در مقابل  ذکر، حدیث و قول در ســـــور مدنی 
گسترش را باید در جامعه سازی  و آیات الهی در خطاب به مؤمنان را شـــــاهد هستیم. حكمت اين 
که احكام و  کتاب  قرآن و نظام بخشی به هویت جمعی مؤمنان در مدینه جویا شد. در اين دوره نام 
گرفته می شود، با هدف ساماندهی جامعه  کار  قوانین الهی اشاره دارد و غالبا در خطا به مؤمنان به 
کـــــه احتمال ارتداد یا انحراف اهل ایمان  کامل دارد. در مرحله پایش و مراقبت نیز  ایمانی تناســـــب 

وجود دارد، از اسماء و اوصاف مناسب اين مرحله استفاده شده است. 

پیام های سیر تنزیلی اسماء و صفات قرآن در قرآن

زینب بهجت پور
قابل تحسین

چکیده آثار برتر
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که در علم اصول فقه توســـــط دانشـــــمندان اصولی به مناسبت های مختلف از  یكی از مباحثی 
گرچه  آن ســـــخن رانده شـــــده، بحث از حقیقت و روح حكم ظاهری و مؤلفه های آن می باشد. ا
اين بحث به صورت مســـــتقل و مفّصل در نگاشته های اصولیون به چشم نمی خورد و لكن به 

کرده اند. مناسبت های مختلف به برخی از زوایای آن اشاره 
که تفســـــیر دیگری از حكم ظاهری طرح  در اين میان، شـــــهید صدر)ره( از دانشـــــمندانی است 
که در نگاه ایشان، موسوم به نظریه تزاحم حفظی  نموده اســـــت. حقیقت و روح حكم ظاهری 
است از ابداعات اصولی ایشان به شمار رفته و ثمرات اصولی مهّمی را بر آن مترتب نموده است.
ک در متعلق خود نمی باشد  در اين نظریه، حكم ظاهری - بر خالف حكم واقعی - برگرفته از مال
کات واقعی،  که در هنگام تزاحم مال گونه ای  گرفته به  ع سرچشـــــمه  کات واقعی شار بلكه از مال
ک اهّم  ک مهّم را فدای مال ک خویش، حكمی را جعل می کند و مال ع بر طبق مهم ترين مال شار

خود می نماید.
آنچه در اين نوشـــــتار می آید، تبیین و بررســـــی نظریه تزاحم حفظی و ثمرات مترتب بر آن از نگاه 

که از زوایای مختلفی مورد بحث قرار می گیرد. شهید صدر می باشد 

بررسی نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر)ره(

محمد خادمی
برگزیده رتبه 3
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بنیادهای نظری هر مكتب فكری )اعم از هستی شناســـــی، معرفت شناســـــی و روش شناسی( 
زمینه ساز بروز رفتارها، کنش ها و بازخوردهای ويژه ای است که به طور ويژه ای به متمايز شدن 
پیروان مكتب از اتباع دیگر مكاتب فكری می انجامد. به طور طبیعی جریان سلفی گرايی نیز از 

اين مقوله مستثنی نخواهد بود.
که بر پایه ثنائی متخاصِم  در اين میان هستی شناســـــی سلفیت و زاویه نگاه آن به »هســـــتی« 
»خودی - دشـــــمن« تعریف شـــــده اســـــت، موّلد و هدایت گر طیفی از رفتارهای ضد امنیتی و 
که چالش های فراوانی را برای جوامع  خشونت بار از سوی پیروان اين فرقه علیه دیگران است 

مختلف به دنبال داشته است.
در یک جمع بندی کالن، می توان مهم ترين بازخوردهای ضد امنیتی چنان هستی شناسی ای 
را در مؤلفه های رفتاری مشـــــخصی همچون دگرستیزی نظری و عملی یا مخالفت خشونت بار 
فكری و عملـــــی علیه دیگران، خودســـــتیزی نظری با ســـــرکوب فطرت های الهی - انســـــانی، 
جامعه ســـــتیزی و مبارزه با هندســـــه هنجارها و عرف های اجتماعی، رادیكال ســـــازی فضای 

اجتماعی و در نهایت تحرک پذيری مرزستیزانه جستجو نمود.

بازخوردهای ضد امنیتی هستی شناسی اجتماعی 
سلفیت جهادی

ع هادی معصومی زار
برگزیده رتبه 1 بخش ویژه
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کیدی ويژه نســـــبت به زهد ورزیدن انسان به دنیا و ترغیب نمودن او به سرای  در متون دینی تأ
اخروی وجود دارد.

که  یكی از داليل اين امر به وجه پایداری آخرت، جاودانه طلب بودن انسان و ناپایداری جهانی 
در او زندگی می کند برمی گردد. بدين جهت یكی از رسالت های دين مشخص نمودن امور پایدار 
و ناپایدار، ترغیب نمودن انسان به امور پایدار و جدا نمودن از امور ناپایدار است. زندگی دنیوی 
از اين جهت دارای محدودیت و متناهی است. در مقابل آخرت نامحدود، نامتناهی و جاودانه 
اســـــت. خداوند متعال با ارائه برهان پایدار و ناپایدار بینش دستیابی و مصاديق صحیح وصول 
گاهی امور ناپایدار را پایدار می پندارد  گريزان است و  که از فنا و نقص  به زندگی جاوید را به انسانی 
و به آنها دلبستگی پیدا می کند بیان نموده و خلود در سرای اخروی را پاسخ اين نیاز فطری بشر 
قرار داده اســـــت و توســـــط هادیان دين دل های رفتاری صحیح در رابطه با دنیای ناپایدار را به 
که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با میزان و و نوع شناخت او  انسان عرضه داشته تا عملكردهای او 

گیرد. از جهان هستی دارد به خوبی شكل 
بـــــر مبنای برهان پایدار و ناپایدار، مناســـــبات انســـــان با دنیا و آخرت تغییر می کند و به شـــــكل 
گرایش او از دنیـــــا به آخرت تغییر خواهـــــد نمود و میل  صحیحـــــی تنظیم می گـــــردد. در نتیجه 
فطـــــری اش به بقاء در جهت صحیح هدایت می شـــــود. در زندگی آرامـــــش و رضامندی خواهد 

داشت و مسیر دستیابی به سعادت را به درستی خواهد پیمود.

تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در  ترجیح آخرت بر دنیا

معصومه سالخورده
برگزیده رتبه 2
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اخالِق مبتنی بر طبیعت، روش فهم سعادت بر اساس ظرفیت ها و قوای طبیعی انسان است 
کوئیناس و سّنت  که در ســـــنت يونانی و به ويژه در ارســـــطو وجود داشـــــته و بعدها در نگرش آ
که از جمله اندیشـــــمندان معاصر و از پیروان اين  کوئینی دنبال شـــــده اســـــت. جان  فینیس  آ
کوئیناس مســـــیر فهم و تحقق سعادت آدمی  کرده تا به پیروی از آ ســـــّنت اخالقی بوده، تالش 
را بر اخالق مبتنی بر طبیعت ترســـــیم  کند. عاّلمۀ طباطبايی نیز دیدگاه های اخالقی خود را بر 
سرشت طبیعی  انســـــان و ظرفیت های طبیعی  او مبتنی ســـــاخته و تقريری از نظریۀ اخالقِی 
کشیده اســـــت. بررسی دیدگاه اين دو اندیشمند  قانون طبیعی را در ســـــّنت اسالمی به تصوير 
که علیرغم وجود شباهت های قابل توّجه،  در ُبعد هستی شناســـــِی ارزش ها، نشـــــان می دهد 
اين دو دیدگاه، در نوع رهیافت واقع گرایانه و اونتولوژیک و نیز در تعداد، نحوۀ هســـــتی، و نوع 
رابطۀ بین خیرات پایه با یكدیگر متفاوت هســـــتند. با تحلیل اين تفاوت ها، به نظر می رســـــد 
رهیافت عاّلمه در ُبعد وجودشـــــناختِی نظریۀ اخالقِی قانون طبیعی، از توجیه معقول تر و قابل 
دفاع تری نســـــبت به فینیس برخوردار است. اين مقاله تالش نموده تا در ُبعد وجودشناختِی 
مســـــائل مربوط به نظریۀ قانون طبیعی، دیدگاه اين دو اندیشمند در رابطه با اخالِق مبتنی بر 

طبیعت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

اخالق مبتنی بر طبیعت؛
 بررسی رهیافت هستی شناختی عالمه طباطبایی و فینیس

رحیم دهقان
شایسته تقدیر
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اختتامیه جشنواره هفتم 
از قاب دوربین
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