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مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین

۱. جلسـه دفـاع از پایـان نامه سـطح سـه سـرکار خانم شـفیعه زارع زاده 
مهریـزی، گرایـش تفسـیر و علـوم قرآن با عنـوان »نقش حیـا و عفت در 
شـخصیت انسـان« بـا راهنمایی حجت االسـام والمسـلمین جناب آقای 
حمیدیـان و داوری حجت االسـام والمسـلمین جناب آقـای میرخلیلی در 
روز دوشـنبه مـورخ 26 آذرماه 97 در مؤسسـه آموزش عالـی حوزوی امام  

حسـین )ع( بـا حضور جمعـی از طاب برگزار شـد.

۲. بـه همـت معاونـت پژوهـش بـرای اولیـن بـار در سـطح حـوزه های 
علمیـه خواهـران کشـور رشـته کام گرایـش امامت به صـورت پژوهش 

محـور افتتاح شـد. 

جلسـه توجیهـی ایـن طـرح  بـا حضـور معاونـت محتـرم  پژوهـش مرکز 
مدیریـت حـوزه علمیـه خواهران حجت االسـام والمسـلمین جناب آقای 

حصـاری در مرکـز مدیریـت قم برگزار شـد. 

در ایـن جلسـه، جنـاب آقـای دکتر کمـال خواجه پـور ناظر طـرح و جناب 
آقـای حسـینی مجری طـرح و  خانم شـاکری مدیر موسسـه مجـری نیز 
حضـور داشـتند. هـدف از افتتـاح این رشـته تقویت روحیه پژوهشـگری و 

بنیـه علمی پژوهشـی طاب می باشـد. 

پـس از افتتـاح رسـمی ایـن طـرح جلسـه توجیهی بـا حضور طـاب این 
رشـته و اسـتاد حسـینی در ایـن مرکز برگزار شـد. 

طـاب گـروه منتقد اینگونه پاسـخ دادنـد که اراده خداوند در تمام هسـتی 
احاطـه دارد و فـاع  تمـام کارهـا خداوند اسـت و انسـان اختیـاری از خود 
نـدارد. خداونـد اراده می کنـد و انسـان فقـط ظرفـی بـرای اراده خداونـد 
اسـت. ایـن همـان نظریه کسـب اسـت کـه قائلیـن متعـددی دارد. آیات 
متعـددی وجـود دارد کـه این مسـأله را اثبـات می کند ماننـد »و ما رمیت 

اذ رمیـت و لکـن اهلل رمی« 

حجـت االسـام والمسـلمین محمـد کاظـم آیت اللهـی داور این کرسـی 
در پایـان جلسـه بـه جمع بنـدی نظـرات منتقدیـن و موافقیـن پرداخت و 
بیـان نمـود کـه رابطـه جبـر بـا اختیـار انسـان رابطـه عمـوم و خصـوص 
مطلق اسـت و  اختیار انسـان اسـتقالی نیسـت، بلکه انتزاعـی و در طول 
اراده خداونـد اسـت. انسـان تجلی خداوند اسـت و اراده او نیـز تجلی اراده 
خداونـد می باشـد و بنـا بـر روایـات وارده از ائمـه معصومین جبـر و اختیار 

مطلـق وجـود نـدارد، بلکـه »االمـر بین االمرین« اسـت.

4. نمایشـگاه آثار و دسـتاوردهای پژوهشـی اسـاتید و طاب در مؤسسـه 
برگـزار شـد. در ایـن نمایشـگاه از جدیـد تریـن آثـار پژوهشـی طـاب و 
اسـاتید ایـن مؤسسـه رونمایی شـد و در بخـش جانبی این نمایشـگاه نرم 

افزارهـای تخصصـی علوم اسـامی ارائه شـد.

۳. بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش و در راسـتای تقویـت بنیـه علمـی و 
اسـتداللی طـاب، کرسـی آزاد اندیشـی  با عنـوان »آیا علم پیشـین الهی 
بـا اختیـار انسـان در تعـارض اسـت؟« برگزار شـد. در این کرسـی، طاب 
رشـته کام گرایـش امامـت بـه صـورت دو گروه ارائـه دهنـده و منتقد به 
نقـد نظریه هـای متکلمیـن و فاسـفه در مبحث سـازگاری یا ناسـازگاری 

علـم پیشـین الهی بـا اختیـار انسـان پرداختند.

طـاب گـروه ارائـه دهنـده بیـان نمودند که انسـان عیـن ربط بـه خداوند 
اسـت و هیـچ گاه از او جـدا و مسـتقل نیسـت. خداونـد بـه افعـال اختیاری 
انسـان علـم دارد؛ یعنـی می  دانـد هر فـرد با اختیـار خود چـه کاری انجام 
می  دهـد. آیـات متعـددی در قرآن وجود دارد که اشـاره به عـذاب و پاداش 
می  کنـد کـه ایـن امر بـدون اختیار انسـان معنا نـدارد. مانند اینکـه خداوند 
می  فرمایـد: »انـا هدینـاه السـبیل اما شـاکراً و اما کفـوراً« و یا آیه شـریفه 
»کل نفـس بمـا کسـبت رهینـه«. بنابراین جبـر مطلق وجود ندارد انسـان 
بـا اختیـار خـود اعمـال خـود را جهت گیـری می کنـد، بـه عنـوان مثـال 
اتومبیلـی را در نظـر بگیریـد کـه همه چیز آن در دسـت خداوند اسـت، اما 
فرمان و کنترل و جهت دهی آن در دسـت انسـان اسـت. اختیار انسـان به 

همین صـورت تبیین می شـود.
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5. در آسـتانه هفتـه پژوهـش و در راسـتای تقویت بنیه پژوهشـی طاب 
در امـر پژوهـش و نـگارش مقالـه، فراخوانـی بـا عنـوان »بررسـی کام 
مقـام معظـم رهبـری« در موضوعـات تولید ملـی، تحصیل علـم، حجاب، 
مهدویـت، ذی طلبگـی، پرهیـز از مصرف گرایـی و امـر به معـروف برگزار 

. شد
اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  خواهـر  طـاب  فراخـوان،  ایـن  مخاطبیـن 
می باشـند. پژوهشـگران می تواننـد آثـار پژوهـش خـود را در قالب هـای 
مسـأله یابی، اینفوگرافـی، نمایه سـازی و شـرح مزجی ارائـه نمایند. بخش 
ویـژه جشـنواره، مقالـه نویسـی بـا عنـوان »مبانی قرآنـی و روایـی کام 

مقـام  معظـم رهبـری« در موضوعـات مذکـور می باشـد.
مهلـت تحویـل آثـار تـا 25 آذرماه بـود که بنابر درخواسـت طـاب تا 20 

دی مـاه تمدید شـد .

6. بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش، نشسـت صمیمی طـاب بـا مدیریت و 
معاونـت پژوهـش مؤسسـه بـا عنـوان »ُجنگ پژوهـش 97« برگزار شـد. 
در ایـن نشسـت، از برگزیـدگان اسـتانی دهمیـن جشـنواره عامـه حلی؛ 
خانم هـا مرضیـه حریـری، حمیـده جهانگیـر و آزاده آخونـدی تقدیـر شـد 
و بـه شـرکت کننـدگان دهمیـن جشـنواره عامـه حلـی و شـانزدهمین 
جشـنواره بانـوی کرامـت، جوایـزی بـه رسـم یادبـود اهـدا شـد. تقدیر از 
نسـرین  خانـم  مسـأله شـناخت«،  کتـاب  »تلخیـص  مسـابقه  برگزیـده 

دهقانـی یکـی دیگـر از برنامه هـای ایـن نشسـت بـود.
7 . بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش و در راسـتای ایجـاد نشـاط و تقویـت 
روحیـه کاوشـگری در بیـن طـاب، جشـنواره غذایـی بـا عنـوان »مائده 
آسـمانی« برگـزار شـد . در ایـن جشـنواره، طـاب غذاهایی کـه در تهیه 
آن از مـواد خوراکـی مذکـور در قرآن اسـتفاده شـده اسـت، ارائـه نمودند. 
در پایـان، بـه تمامی شـرکت کنندگان، جوایزی به رسـم یادبود اهدا شـد.

۸. تقدیر از اساتید پژوهشی برتر هر رشته



۱0. بـه مناسـبت هفته پژوهش، طاب رشـته کام اسـامی با گرایش 
امامـت پژوهـش محـور بـا حضـور اسـتاد حسـینی از کتابخانـه وزیری و 
بخـش مخـزن آن بازدیـد نمودنـد. برگـزاری کاس پژوهـش و بازدید از 

موزه کتابخانه از حاشیه های این برنامه بود. 
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9.انتشار دفترچه عملکرد معاونت پژوهش در سال 97 

۱۱.مجموعه نمایشگاهی ما چه کرده ایم؟ 
)بررسی فعالیت های مستشرقین(

ویژه برنامه هفته کتاب:

• برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش کتاب )با تخفیف(
 

اسـاتید،  توسـط  اندیشـه«  اهـدای  کتـاب=  »اهـدای  طـرح  اجـرای   •
السـام  علیـه  امـام حسـین  کتابخانـه  بـه  و طـاب  کارمنـدان 

• برگـزاری مسـابقه کتابخوانـی کتـاب »آخرالزمان شـرایط ظهـور باطنی 
تریـن بعد هسـتی« ویـژه طـاب و تقدیـر از برگزیدگان این مسـابقه

-آشناسـازی طـاب بـا منابـع موجـود در کتابخانـه امـام حسـین علیـه 
السـام بـا همراهـی اسـاتید )برگـزاری کاس درسـی در کتابخانـه(


