
نگاهى به فعاليت هاى
 معاونت پژوهش

مؤسسه آموزش عالى حوزوى امام حسين (عليه السالم)

سطح سه - سال 1396-1395



حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينده 

باشند  داشته  خود  دست  در  هميشه  را  جامعه 

مهياى  حوادث،  از  جلوتر  قدم  چند  همواره  و 

عكس العمل مناسب باشند. 
                              (صحيفه امام، ج 21، ص723)

حضرت امام خمينى (رحمة اهللا عليه) :

پيامبر اعظم (صلى اهللا عليه وآله وسلم): من مات و ميراثه الّدفاتر و المحابر وجبت له الجّنة »
هر كه از دنيا رود و ميراثش دفترها و دواتها باشد، بهشت ارزانى اش باد. «ارشاد القلوب، ص 176»



انسانى  عظيم  كارخانه ى  يك  علميه،  حوزه ى 

است كه بايد دائم توليد كند، حوزه بايد كتاب و 

آدم و عالم و متدين و فكر و حرف تازه توليد كند.

(ديدار علما و مدرسان حوزه علميه قم، 1370/11/03) 

مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) :

ٍم أنَجُع ِمن َفضِل تَكراٍر و دراسة» امام اميرمؤمنان على (عليه السالم): «َفضُل ِفكٍر و تََفهُّ
بسيار انديشيدن و فهميدن، سودمندتر است از تكرار بسيار و درس گرفتن. « غررالحكم و دررالكلم ، ح 6564 »



انسان يك ساعت گريه [كند و] پنج ساعت فهم، 

شش ساعت تحقيق، ده ساعت پژوهش؛ ثواب 

انسان  اگر  است؛  گريه  ثواب  از  بيش  پژوهش 

محققانه دارد واليت را مى شناسد و مى شناساند 

از خون شهيد  او  قلم  اگر مركَّب  انسانى  چنين 

باالتر باشد، خب نسبت به اشك يقينًا باالتر است.
                           

آيت اهللا جوادى آملى(قدس سره) :

امام اميرمؤمنان على (عليه السالم): «ال عمل كالّتحقيق» 
هيچ كارى چون تحقيق و حقيقت جويى نيست. «معجم الفاظ غررالحكم، ص 429»



سخن مدير مؤسسه 

پژوهش يكى از اساسى ترين نيازها براى نيل به پيشرفت 
و توسعه همه جانبه حوزه هاى علميه است، بنابراين سطح و 
نوع فعاليت هاى پژوهشى يكى از شاخص هاى تعيين كننده 
پيشرفت در حوزه هاى علميه به شمار مى رود. نقش پژوهش 
كه  مى باشد  برجسته  چنان  پايدار  جانبه  همه  توسعه  در 
همه  در  توسعه  نيروى محرك  ترديد  بدون  را  آن  مى توان 

ايعاد جامعه دانست.

در اين راستا پيش مطالعه، مطالعه و مباحثه از ضرورت ها و مقدمه بحث پژوهش 

و تحقيق است؛ طلبه اگر مى خواهد به عمق و مغز هر علمى دست پيدا كند جز با 

مطالعه دقيق و پژوهش امكان پذير نيست. در نتيجه يكى از وظايف اصلى طالب توليد 

فكر، تحكيم مبانى اسالمى و ايستادگى در مقابل شبهات روز دنيا است. با توجه به 

اينكه آموزش و پرورش دو جزء الينفك مى باشند، آموزش مهارت هاى پژوهشى در 

كنار ساير دروس اصلى، يكى از مقدمات بسيار مهم در عرصه تحقيق، نوآورى و توليد 

علم مى باشد كه در اين جهت مى بايست حداكثر توان را به كار گرفت. 
مدير مؤسسه آموزش عالى امام حسين(عليه السالم)

                                                                        سركار خانم شاكرى

واياِت» راياِت البِالرِّ امام اميرمؤمنان على (عليه السالم): «َعَليُكم بِالدِّ
بر شما باد به فهميدن ، نه نقل كردن. «ميزان الحكمة، ح 3355 »





بخش اول:

نگـاهى بـه بـرنامه هاى 

كوتـاه مدت و بلنـدمدت 

معـاونـت پــژوهـش

امام حسين (عليه السالم):
«من دالئل العالم إنتقادة لحديثه و علمه بحقائق فنون النظر»
از نشانه هاى عالم، نقد سخن و انديشه خود و آگاهى از نظرات مختلف است.
«بحاراالنوار، ج78،ص119»
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برنامه بلندمدت پژوهشى مؤسسه آموزش عالى-حوزوى امام حسين (عليه السالم)

1-  انتشار فصلنامه تخصصى در حوزة علوم اسالمى براى باال بردن توان پژوهشى طالب؛

كتاب،  بن  پرداخت  قالب  در  طالب  پژوهشى  فعاليت هاى  از  حمايت  و  تشويق    -2

حق التأليف و چاپ پژوهش هاى برتر؛

3- تربيت پژوهش گر و نويسندة متدين و كار آمد در حوزه هاى علوم انسانى؛

4- بهره گيرى از فعاليت هاى پژوهشى طالب در راستاى رفع نيازهاى جامعه؛

5- ايجاد نظام آموزشى پژوهش گرا؛

6- تعامل فعال و مفيد با مراكز علمى- پژوهشى حوزه و دانشگاه؛
7- تربيت نيروهاى پژوهشى و متعهد در غنى سازى برنامه هاى پژوهشكده امام حسين (عليه السالم).

برنامه هاى كوتاه مدت پژوهشى مؤسسه آموزش عالى - حوزوى امام حسين (عليه السالم):

1- شناخت استعدادها و توانايى هاى پژوهشى طالب به منظور برنامه ريزى متناسب با آن؛

2- نهادينه كردن مطالب درسى به واسطه  تحقيقات ضمن دروس؛

3-زمينه سازى جهت گسترش توليد دانش دينى در حوزه هاى مختلف علوم اسالمى؛

4- تقويت روحيه تحقيق و پژوهش در طالب؛

5- تهيه برنامه پژوهشى مدرسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاى پژوهشى در قالب 

برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح و تصويب در شوراى برنامه ريزى مدرسه؛

بخش اول: نگاهى به برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت معاونت پژوهش



9 نگاهى به فعاليت هاى معاونت پژوهش

6- فراهم سازى مقدمات آموزش پژوهش و تأمين نيروى انسانى (اساتيد راهنما، مشاور 

و اساتيد مهارت هاى نويسندگى و...)؛

اردوهاى علمى و برگزارى دوره هاى كوتاه مدت و  7- برگزارى نشست ها، مسابقات و 

كاربردى آموزش مهارت هاى نويسندگى؛

8- تعامل و ارتباط اثربخش با معاونت آموزش مدرسه در جهت ارتقاى كيفيت آموزش 

و تحقق آموزش پژوهش گرا؛ 

9- تهيه و تجهيز نرم افزارهاى علوم اسالمى و بانك اطالعات؛ 
10- تماس و ارتباط با مؤسسات پژوهشى حوزوى و دانشگاهى، به منظور همكارى در 

امور پژوهشى و مبادله خدمات علمى؛
11- زمينه سازى براى ايجاد واحدهاى پژوهشى، انجمن ها، قطب هاى علمى، كرسى هاى 
نظريه پردازى، نقد و مناظره و كرسى هاى آزادانديشى و حمايت و پشتيبانى از آنان؛

12- نيازسنجى و تعيين اولويت هاى پژوهشى حوزه هاى علميه؛
ساير  هماهنگ سازى  براى  تالش  و  وابسته  حوزوى  پژوهشى  واحد  ساماندهى   -13

واحدهاى پژوهشى حوزوى دينى؛
14- تجليل از واحدهاى پژوهشى، پژوهشگران، مديران پژوهشى و معرفى آثار پژوهشى 

برتر حوزه هاى علميه.
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محور فعاليت هاى پژوهشي

در محور اخالق و رفتار پژوهشي، به ويژگي هاي سزاوار و شايسته هر پژوهشگر 

پرداخته مي شود كه در فرايند پژوهش اثر بسزا و شايان دارد. 

در محور پژوهش فراگير، به جنبه هاي عمومي كار پژوهش نظر مي شود؛ همچون: 

آشنايي با مقدمات و روش هاي پژوهش، تالش هاي پژوهشي گروهي، نگارش تحقيقات 

طول دوره، نگارش تحقيق پاياني. 

در محور پژوهش ويژه، به آن دسته از تالش هاي پژوهشي طلبه عنايت مي گردد 

كه دستاورد آن، يك رهاورد ويژه پژوهشي همچون كتاب، مقاله علمي ـ پژوهشي، و 

ارائه در همايش هاي علمي است. 

بخش اول: نگاهى به برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت معاونت پژوهش
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بخش دوم:

فعـاليت هاى  از  نمـايى 

معـاونـت پــژوهـش

امام اميرمؤمنان على (عليه السالم):
«عقول الفضالء فى أطراف أقالمها»
خردورزى هاى فرهيختگان بر كرانه قلم هايشان جلوه گر است.
«معجم الفاظ غررالحكم، ص939»
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گزارش كار معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالى امام حسين (عليه السالم) يزد

1- برگزارى 2 كرسى آزادانديشى در سال 95 با عناوين «بررسى ادله موافقين و 
مخالفين فرزندآورى آرى يا خير؟» با داورى سركار خانم شاكرى.

2- برگزارى كرسى «زى طلبگى» و بررسى اّدله طالب موافق و مخالف با داورى سركار 
خانم نيك پور.

3- برگزارى 1 كرسى آزادانديشى در سال 96 با عنوان «تقدم تزكيه بر تعليم، آرى 
يا خير؟» با داورى حجت االسالم احمد دبيرى و مشاركت طالب رشته اخالق و 

تربيت اسالمى به عنوان موافقين و مخالفين.

بخش دوم: نمايى از فعاليت هاى معاونت پژوهش
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4- برگزارى 5 نشست علمى- پژوهشى در سال 95 با عناوين «درد و دل هاى پايان 
در  اشتغال  و  توليد  مقاومتى،  «اقتصاد  كتاب»،  تأليف  «چگونگى  نامه اى»، 

فقه»، «اعجاز قرآن»، «انقالبى ماندن حوزه ها».

5- ارسال 55 اثر به جشنواره «بانوى كرامت» در سال 96-95.

6- ارسال 50 اثر به جشنواره «عالمه حّلى» در سال 95-96 و برگزيده شدن 11 اثر 
در مقام هاى دوم سوم و شايسته تقدير.

7- برگزارى 7 نشست علمى پژوهشى در سال 96 با عناوين «امامت شناسى» توسط 
بــا جشنـواره عالمــه حلى»  «آشنـايى  سيدمحمد حسينى»؛  حجت االسالم 
توسط حجت االسالم فياضى؛ «بررسى محورهاى فراخوان مقاالت همايش علمى 
حميديان»؛  حميد  حجت االسالم  توسط  جهانى بودن»  و  جامعيت  كريم،  قرآن 
سه  مطالعه  «روش  حسينى؛  سيدمحمد  حجت االسالم  توسط  زمان»؛  «مديريت 
بُعدى» حجت االسالم سيدمحمد حسينى؛ «مرجع شناسى اسالمى» حجت االسالم 
قرآن  علوم  و  تفسير  رشته  طالب  ويژه  «پايان نامه نويسى»  حسينى؛  سيدمحمد 
توسط حجت االسالم حميد حميديان، «نقد مقاله» توسط دكتر تواليى و استاد 

حامدى.
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.

    نشست پژوهشى مديريت زمان-

 حجت االسالم سيدمحمد حسينى

بخش دوم: نمايى از فعاليت هاى معاونت پژوهشى

نقد مقاله - استاد حامدى

    نشست پژوهشى مرجع شناسى اسالمى-

 حجت االسالم سيدمحمد حسينى
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8- برگزارى 2 كارگاه علمى- پژوهشى در سال 95 با عناوين: «آموزش كار با نرم افزارهاى 

با  «آموزش كار  و  تفسير، توسط حجت االسالم ميرجليلى  ويژه طالب رشته  نور» 
نرم افزارهاى نور» ويژه طالب رشته فقه توسط حجت االسالم آذرپيوند.

9- برگزارى 2 كارگاه علمى - پژوهشى در سال 96 با عناوين: «آشنايى با سايت ها و 
منابع اسالمى» و «نحوه استخراج مقاله از پايان نامه» توسط خانم غفارنيا.

10- برگزارى 3 دوره كارورزى در سال 95 ويژه طالب رشته كالم، گرايش امامت با 
حضور استاد حسينى؛ ويژه طالب رشته فقه توسط حجت االسالم آذرپيوند و ويژه 

طالب رشته تفسير توسط حجت االسالم حميد حميديان.

11- برگزارى 3 جلسه دفاع پايان نامه در سال 95 و 8 جلسه دفاع پايان نامه در سال96.

شناخت  مسأله  كتاب  بر  «خالصه نويسى  عنوان  با  پژوهشى  مسابقه  برگزارى   -12
شهيد مطهرى».
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13- تقدير از فعالين كتاب و كتابخوانى در هفته كتاب در سال 96

14- برگزارى نمايشگاه آثار و دستاورهاى پژوهشى در هفته پژوهش در سال 96.

بخش دوم: نمايى از فعاليت هاى معاونت پژوهشى
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بخش سوم:
اسـاتيد بــا  مصاحبـه 

امام اميرمؤمنان على (عليه السالم):
«َمن أكَثَر ُمداَرَسَة الِعلِم لَم يَنَس ما َعِلَم و اسَتفاَد ما لَم يَعَلم»
هر كه بحث علمي بسيار كند، آموخته هايش را از ياد نمي برد و آنچه را كه 
نمي داند، فرا مي گيرد.
«غررالحكم و دررالكلم، ح8916»
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• مصاحبه با استاد حميد حميديان

كار  شروع  نحوه  مورد  در  سؤال  اولين  عنوان  به   -1

پژوهشى تان مختصرى توضيح دهيد.

برخى  به  پاسخگويى  درصدد  جوانى  سنين  از  اينجانب 

شبهات و اشكاالت برآمدم و به ويژه با ورود به مراكز پژوهشى 

و تخصصى با توكل به خدا به اين امر پرداخته و با نوشتن 

تحقيقاتى كوتاه و ابتدايى كار خود را آغاز نمودم.

2-  توصيه حضرتعالى به طالب درباره كار تحقيقى و نويسندگى چيست؟

نويسندگى فضيلتى است كه خداوند در وجود انسان قرار داده و نيازمند ممارست 

فراوان است تا از اين طريق كمالى براى زندگى بهتر انسان حاصل شود؛ فصل مميز 

انسان از جانداران نيز همين نوشتن است.اين فضيلت نيز مانند هر فضيلتى با تمرين 

و پشتكار فراوان شكل گرفته و در وجود ادمى نهادينه مى شود.

طالب محترم بايد بدانند: «چرا بنويسند؟» ، «چگونه بنويسند؟» و «چقدر بنويسند؟» 

همچنين بايد سخنى قابل ارائه به ديگران داشنه باشند؛ سخنى كه كارآمد و نو باشد. 

عالوه بر آنكه سخن خود را در قالب مطلوب و مناسب ارائه دهند. طالب گرامى بايد 

علم مربوط به نوشتن و قواعد نويسندگى را آموخته و آن را كامال بكار بگيرند.

بخش سوم: مصاحبه با اساتيد
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همچنين در بيان نقل قول ها و انديشه هاى ديگران بايد به يافته ها و دستاوردهاى 

آنان احترام بگذارند.

3-چه راهكارهايى براى ارتقاء سطح پژوهشى طالب ارائه مى فرماييد؟

را  موضوعى  است  باشند، الزم  موفق  پژوهش  امر  در  بخواهند  اگر  محترم  طالب 

برگزينند كه بدان عالقه مند بوده و بتوانند از پس آن برآيند. همچنين موضوعاتى را 

انتخاب كنند كه پاسخگوى نيازهاى جامعه بوده و نوآورانه باشد. 

طالب ارجمند با نهادينه كردن خصائص نيك اخالقى در خود مى توانند عواطف مثبتى 

در مخاطب برانگيزند و ساختار مناسبى به گفتار خود بدهند. از امام على (عليه السالم) نقل 

شده: بهترين سخن آن است كه آراسته به نظمى نيكو باشد و عام و خاص آن را دريابند.

4- اگر طالبى عالقه مند به كار پژوهش باشند، از كجا بايد كار را شروع كند؟

الزمه دست يافتن به چنين هدفى خواندن آثار برتر علمى و ادبى است. نوشتن 

مهارت است و مانند هر مهارتى نيازمند تالش مداوم و مستمر است.

طالب محترم بايد با نظم و برنامه ريزى دقيق به اين عرصه وارد شوند و در رابطه 

با نوشتن تصميم قطعى گرفته و سپس با عباراتى سنجيده و موثر بنويسند.
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5- معاونت پژوهش در راستاى ارتقاى سطح كمى وكيفى پژوهش چه مسئوليتى 

بر عهده دارد؟

بايد در محل تحصيل طالب مكان هايى را اختصاص به نوشتن داده كه طالب هم 

از فضاى مناسب و تمركز و آرامش كافى برخوردار باشند و هم تمامى نيازهاى ايشان 

براى امر پژوهش از جمله كتب علمى و غيرعلمى معتبر و برتر، اينترنت، رايانه مناسب 

و ... را برآورده سازد. اساتيد محترم نيز مشوق و راهنماى طالب در اين زمينه باشند و 

زمان كافى براى پرداختن به اين امور اختصاص دهند.

6- رمز موفقيت خود را در امر پژوهش چه مى دانيد؟

بنده در اين زمينه براى ارتقاى كيفيت سطح نوشته هايم از تجارب افراد متخصص 

براى  نيز پرداخته ام و  برتر علمى و تخصصى  آثار  به مطالعه  بهره گرفته و همچنين 

تصحيح و تكميل نوشته هايم از افراد خبره و متخصص بهره برده و در پايان پس از 

اكمال و رفع اشكال آنها را جهت استفاده در اختيار  ديگران قرار مى دهم.

7- مؤلفه هاى مهم انتخاب يك اثر علمى پژوهشى چيست؟

يك پژوهش علمى در ابتدا بايد موضوع مناسبى جهت ارائه داشته باشد؛ موضوعى 

كه ضمن مفيد بودن، نوآورانه باشد و  نيازهاى جامعه را نيز برطرف كند. طالب محترم 

بخش سوم: مصاحبه با اساتيد
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بايد در تمام مراحل نوشتن پژوهش، ذهن خود را بر روى موضوع متمركز كنند و از 

زبانى شفاف، دقيق، تمام نما و صريح يارى بگيرند. طالب گرامى بايد در هر زمينه كه 

پژوهشى را ارائه مى دهند سخنى براى گفتن داشته باشند نه اينكه صرفاً به نقل قول 

از ديگران و رونوشت اكتفا كنند. همچنين از منابع متعدد و معتبر علمى بهره گرفته 

و به نقد ديگر ديدگاه ها بپردازند. 

يك پژوهش علمى بايد به طور كلى از سازماندهى مناسب برخوردار بوده و صورت 

و ساختار درستى داشته باشد؛ دستيابى به اين مهم مستلزم آن است كه نويسنده زاويه 

ديد مناسبى را در پژوهش خود برگزيند و نوشتار را به بخش هاى كافى تقسيم كند، 

سپس هر ديدگاه را در يك قسمت توضيح و تفصيل داده و به تدريج ذهن خواننده را 

به سمت نتيجه پيش ببرد.

• مصاحبه با طلبه اعظم رحمانى

1-به عنوان اولين سؤال در مورد نحوه شروع كار پژوهشى تان مختصرى توضيح دهيد.

حوزه  وارد  سيكل  مقطع  از  و  هستم  حوزه  سال75  ورودى  من  اينكه  به  باتوجه 

به پژوهش و تحقيق داده نمى شد، ولى من  بهايى  شدم، در آن مقطع زمانى چنان 

شخصاً به علت عالقه فراوانى كه به امر نوشتن و مطالعه كتاب هاى گوناگون داشتم، 

از  الگوپذيرى  با روش  و  بودم  نوشتن مقاله  براى  به دنبال موضوعاتى  در كتابخانه ها 
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كتاب ها و با كمك بعضى از دوستان شروع به نوشتن كردم و خدا را شكر در بيشتر 

موارد مقاالتم برگزيده مى شد.

2-  توصيه حضرتعالى به طالب درباره كار تحقيقى و نويسندگى چيست؟

در يك كالم آشتى با قلم و كاغذ و امر نوشتن. به تعبير يكى از اساتيد بزرگوار، طلبه اى 

را دفن كرده است. باشد، استعدادهاى خود  نداشته  كه مهارت در نگارش و نوشتن 

3- رمز موفقيت خود را در امر پژوهش چه مى دانيد؟

به  هميشه دست  كارپژوهش،  به  زياد  عالقه  بعد  و  به خدا  توكل  اول  مرحله  در 

كتاب هاى  مطالعه  شرح نويسى،  سخنرانى ها،  كتاب ها،  از  خالصه  نوشتن  قلم بودن، 

گوناگون و معتبر، بهره گيرى از تجارب اساتيد مختلف و پيگير بودن و انجام كار به 

صورت اصولى و فنى.

4- مؤلفه هاى مهم انتخاب يك اثر علمى پژوهشى چيست؟

دغدغه پژوهشگر نسبت به آن موضوع، پاسخ به نيازهاى ضرورى جامعه اسالمى، 

شكل علمى و فنى داشتن اثر و قابليت چاپ و انتشار داشتن.

كالم آخر توجه به سخن مقام معظم رهبرى(مدظله العالى): «بى درس و تحقيق و مباحثه، 

طلبه معناى خودش را ازدست مى دهد.»

بخش سوم: مصاحبه با اساتيد



بخش چهارم:
چكيده آثار برگزيدگان 

جشنواره هاى پژوهشى

پيامبر اعظم (صلى اهللا عليه وآله ):
«قّيدوا العلم بالكتاب»
با نگارش، دانش را در بند خويش كشيد.
«تحف العقول، ص36»
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برگزيدگان نهمين جشنواره عالمه حلى:

1. سيده الهام آقايى، مقاله، رتبه دوم
2. سيده محبوبه ميرطالبى، مقاله با عنوان «نقش تقوا در پيشگيرى از جرم از منظر 

آيات و روايات»، رتبه دوم
3. رقيه حسينى فهرجى، پايان نامه با عنوان «مبانى فلسفى محقق خراسانى در علم 

اصول»، رتبه دوم
4. اعظم رحمانى اشكذرى، پايان نامه با عنوان «احكام و قواعد فقهى و حقوقى خطبه 

فدكيه»، رتبه دوم
5. محبوبه بابايى، پايان نامه با عنوان «روش هاى مديريت هيجان در قرآن»، رتبه سوم

6. اعظم السادات زيارتى، پايان نامه با عنوان «قواعد اختصاصى باب نكاح با رويكردى 
بر قاعده حرمت و فراش»، رتبه سوم

7. بى بى رقيه مصدق، پايان نامه با عنوان «تحليل عاطفه در سوره يوسف (عليه السالم)»، رتبه سوم
8. وحيده السادات علويان، پايان نامه با عنوان «بررسى تطبيقى اعاده حيثيت در فقه 

شيعه و حقوق كيفرى ايران»، رتبه سوم
فقهى كاهش طالق»،  «راهكارهاى  عنوان  با  نامه  پايان  مهديه دهقان طزرجانى،   .9

رتبه سوم

بخش چهارم: چكيده آثار برگزيدگان جشنواره هاى پژوهشى



29 نگاهى به فعاليت هاى معاونت پژوهش

10. مهنوش ملك زاده بافقى، پايان نامه با عنوان «نقش دين در زندگى بشر از ديدگاه 
قرآن و روايات»، شايسته تقدير

11. اعظم دهقانى اشكذرى، پايان نامه با عنوان «قلب سليم از يدگاه قرآن»، شايسته تقدير
12. مليحه باقرى نژاد، تحقيق پايانى، شايسته تقدير. 

چكيده آثار برخى از برگزيدگان جشنواره

• پايان نامه خانم اعظم رحمانى با عنوان «احكام و قواعد فقهى و حقوقى 
خطبه فدكيه»

چكيده: بعد از رحلت پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) حكومت وقت بعد از غصب خالفت، 

از مهم ترين منابع  را كه يكي  فدك  (عليهم السالم)  اهل بيت  براي تقويت خود و تضعيف 

درآمدي اقتصادي اهل بيت(عليهم السالم) بود، غصب كردند.

حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) پس از آگاهي از مصادره فدك براي دفاع از حق خويش در 

مسجدالنبي حاضر شدند و خطبه اي را در حضور مهاجرين و انصار ايراد فرمودند كه 

به «خطبه فدك» معروف گرديد. يكي از زيباترين و شيرين ترين قسمت هاي خطبه، 

احكام و قواعد مورد استناد حضرت زهرا(سالم اهللا عليها)براي اثبات حق فدك و حقانيت و 

عصمت خود مي باشد. 

در اين پژوهش موازين فقهي و حقوقي مندرج در خطبه مورد كنكاش قرار گرفته 
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است كه عبارتند از: احكام هبه، ارث، غصب و قاعده يد و قاعده حجيت بينه. 

از مجموع آيات و روايات استفاده مي شود كه فدك خالصه و ملك شخص رسول 

خدا(صلى اهللا عليه و آله) بوده است و رسول اكرم(صلى اهللا عليه و آله) فدك را به فرمان خداوند متعال 

به حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) بخشيدند وبا توجه به شواهد فراوان تاريخي حضرت(سالم اهللا عليها) 

 در فدك تصرف نموده بودند، و لذا بيرون كشيدن فدك از دست ايشان جز به دليل و 

بينه امكان پذير نبود.

ايشان دارنده  نبود؛ زيرا كه  اقامه دليل بر عهده حضرت زهرا(سالم اهللا عليها)  و مسلماً 

فدك و در آن ذات يد بودند، و لذا تصاحب آن از طرف حكومت يك اقدام عجوالنه و 

تصرف غاصبانه بوده و هيچ گونه مستند شرعي و قانوني نداشته است. بلكه يك اقدام 

صرفاً سياسي و اقتصادي و در راستاي تثبيت حكومت بوده است. 

و همچنين براساس موازين ارث، حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) حق داشتند كه فدك را 

از پدر خويش به ارث ببرند و حضرت پس از استدالل به آيات مربوط به ارث پيامبران، 

به عموم آيات مربوط به ارث و عموم آيه وصيت استدالل نمودند.

بزرگي است كه  اولين حق كشي  از فدك  بازداشتن حضرت زهرا(سالم اهللا عليها)  لذا  و 

تاريخ قضايي اسالم بخاطر دارد.

كلمات كليدي: فدك، هبه، ارث، غصب، قاعده يد، قاعده بينه.

بخش چهارم: چكيده آثار برگزيدگان جشنواره هاى پژوهشى
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• پايان نامه وحيده السادات علويان با عنوان «بررسى تطبيقى اعاده حيثيت 
در فقه شيعه و حقوق كيفرى ايران»

چكيده: اعاده ي حيثيت به عنوان يك تأسيس قضايي نخستين بار در حقوق به 

كار رفته و در قانون مسئوليت مدني، قانون مجازات اسالمي و قانون اساسي به آن 

اشاره شده است. تأسيسي بودن اعاده ي حيثيت به اين معنا نيست كه درفقه شيعه 

وجود نداشته، بلكه از مفاهيمي بوده كه مورد عنايت شارع مقدس اسالم قرار داشته 

است. در يك تقسيم بندي، اعاده ي حيثيت به دو قسم قانوني(عام) و قضايي(خاص) 

فقهي  مباني  از  اسالمي  ايران  ديگر  قانون هاي  همچون  قوانين  اين  مي شود.  تقسيم 

گرفته شده است و زير بناي آن ها را كتاب خدا، روايات و اجماع و سيره ي عقال تشكيل 

مي دهد. ادله ي اربعه، مبناي اعاده ي حيثيت و نهاد توبه، مبناي اعاده ي حيثيت قضايي 

محسوب مي شود. در فقه شيعه، پس از مجازات، محروميت هايي در برخي جرائم وجود 

دارد كه پس از توبه اين محروميت ها رفع مي گردد. مواردي از احكام الهي از قبيل 

شرايط جاري شدن برخي حدود و حد قذف، به طور ضمني به اعاده ي حيثيت مربوط 

قانون  گونه اي  به  است  گرديده  مطرح  فقه  در  كه  قاضي  مسئولّيت  احكام  مي گردد. 

اعاده ي حيثيت را تأييد كرده است و مبناي قوانين اعاده ي حيثيت كه در قانون اساسي 

مطرح گرديده است مي باشد. با بررسي قواعد فقهي مانند قاعده الضرر، قاعده اتالف و 
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تسبيب و قاعده جب نيز مباني و موارد فقهي منطبق با قوانين اعاده ي حيثيت شناخته 

مي گردد.در قانون مجازات اسالمي پيشين، بحث اعاده ي حيثيت و سوء پيشينه داراي 

ابهاماتي بود و با نقص اجرايي مواجه بود كه قانون مصوب 1392، به علت صراحت 

بيشتر گامي مهم در رفع نواقص اين قانون برداشته است. 

كليد واژه: اعاده ي حيثيت، محروميت، حقوق اجتماعي، زيان معنوي.

 

• مقاله سيده محبوبه ميرطالبى با عنوان ««نقش تقوا در پيشگيرى از جرم 
از منظر آيات و روايات»

سپس  و  داد  خواهد  توضيح  اختصار  به  را  مهريه  و  نفقه  حاضر  نوشتار  چكيده: 

نمود  بررسى خواهد  و حقوقى  فقهى  از منظر  را  اين دو حق  پرداخت  از  مرد  اعسار 

اين اعسار و  از  ثانويه، آگاهى زن  اوليه و  از اعسار  و وضعيت هاى مختلف اعسار اعم 

راهكارهاى پيشنهادى در اين موارد را مى گويد در پايان از حق حبس زن صحبت 

از مردان در  از راه هاى خنثى كردن سوء استفاده بعضى  به عنوان يكى  مى شود كه 

مقابل اعسار و حكمى كه قانون در مقابل آن خواهد داد، مى باشد. 

كليد واژه: اعسار، مهريه، نفقه 

بخش چهارم: چكيده آثار برگزيدگان جشنواره هاى پژوهشى


