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 59اردیبهشت 11زمان برگزاری همایش : 

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از چهارراه آدرس دبیرخانه همایش:  
 .3قصر، روبروی ساختمان پنجم مخابرات، کوچه شهید محبی، پالک

  88388788تلفن:    

  88673888فاکس:  

  hkhadijeh.whc.irآدرس سایت مدرسه:     

   hkhadijeh@whc.irپست الکترونیکی مدرسه :     

ارتباط با مشاور پژوهشی:      
www.alimenhajhoghoogh@chmail.ir  مدارس علمیه حضرت خدیجه سالم هللا علیها، زهرای اطهر سالم هللا

علیها، فاطمیه چیذر سالم هللا علیها، زینب کبری سالم هللا علیها با 
همکاری مرکز تحقیقات امام علی علیه السالم اقدام به برگزاری سومین  

 اند. البالغه نموده همایش  میثاق علوی با موضوع حقوق  در نهج

 مقاالت:الف. 
 کید بر  بهره گیری از منابع متنوع با محوریت نهج البالغه و   تا

 شروح آن 

 :رعایت معیارهای ساختاری مقاله شامل 

: الزم است عنوان مقاله )كوتاه، گويا و بياان    صفحه عنوان*  
كنندة محتوای مقاله (و مشخصات نويسنده مقاله می بايسات   
همراه با رتبة علمی و مدرك تحصيلی  هاماراه باا س ر         

 الكترونيكی  ر سن  ذكر شو .

كلمه به زبان فارسی )تقريباً   051تا  011:  ر حدو   چكيده *
نما و فشر ة بحث می بااشاد.    سطر( كه سيينة تمام  01معا ل 
كلمه و ايفا كنندة نقش نمايه و فهرست به  6تا  4ها:   كليدواژه

 منظور سهولت  ر جستجوی الكترونيكی.

: بيان كنندة مسأله تحاقايار، رو        مقدمه و طرح مسأله  * 
 تحقير، ضرورت و اهداف سن.

 : با رعايت امانت  ر كليه ارجاعات بدنة اصلی مقاله *

: جمع بندی مطالب و ارائه بازخور  كاملی از    نتيجه گيری  * 
 پژوهش

 فهرست منابع *

  کلمه   011صفحه  هر صفحه  01الی  01حجم آثار : حداقل 

  ارسال مقاله باید به صورت فایل (word )    و (pdf  )    ؛ بررای
 B)و برای متن عربی از فونت ( (B nazanin متون فارسی  از فونت

Badr ).استفاده گردد 

 شود. مقاالت ارسال شده برگشت داده نمی 

       ارزیابی در دو سطح اساتید و طالب به صورت مجزا انرجرا
 شود. می

 کانال: ب. 
      طراحی کانال با نا  و محتوای حقوق از دیدگاه امرا  عرلری

 )روزانه  حداقل دو پیا  (

  روز از ابتدای اسفند ماه 01با سابقه فعالیت بیش از 

  عضو 11داشتن حداقل 

 شیوه های عملی ترویج پای بندی به حقوق:ج. 
 نو و جذاب باشد. ،قالب انتخابی 

 .قابلیت اجرا داشته باشد 

 .محتوای قالب بر مبنای آموزه های علوی باشد 

  .زمینه پای بندی به حقوق یا حق خاصی را تقویت نماید 
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 قال رسول اهلل ) صلی اهلل علیه و آله (:

علی مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق حیثماما    " 

 "دار

علی با حقّ است و حق با علی. هر کجا علی باشد، حق هم آنجاست.  

  گردد.  حق به دور علی می

 فرمایند: امیرمومنان در توصیف حق می

هِ يْ.. فَالْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْيَاءِ فِي اَلتَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ الَ يَجْرِي لِأَحَدٍ إاِلَّ جَرَى عَلَ

 وَ الَ يَجْرِي عَلَيْهِ إاِلَّ جَرَى لَهُ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ الَ يَجْرِيَ عَلَيْهِ...

دایره حق به هنگا  توصیف و در مرحله سخن از هر چیز وسیع تر                  

است. ولی به هنگا  عمل و رعایت آن از سوی مرد  در برابر یکدیگر،               

یابد جز    محدودترین مجال را دارد. هیچ گاه به نفع کسی جریان نمی            

آنکه در مقابل آن برایش مسئولیت و تکلیفی نسبت به دیگران به                

گاه به زبان کسی جاری نشود جز این که به همان             آورد و هیچ    وجود می 

 اندازه به سود او جریان یابد....

جایگاه رفیع حق در اندیشه اما  علی علیه السال  از محتوای نهج               

البالغه شریف به روشنی هویداست و تأمل در آن، صدق کال                   

علی مع الحق و الحق     »:  اند فرمودهپیامبراکر )ص( را اثبات می کند، که 

 علی با حق و حق با علی است. «مع علی

اخالق عملی در   »  از این رو برآن شدیم تا در استمرار پژوهش جامع           

حقوق و  ”مقوله ای اساسی در موضوع اخالق، یعنی        «   آینه کال  علوی  

جست وجو نماییم. تا از       -نهج البالغه -را در این آینه حق نما     “  تکالیف

این رهگذر با آگاهی از حقوق و تکالیف و ارتقای بینش نگرش و بهبود               

 باشیم.“ حق گزار هستی”عملکردمان، به حق، 

 ) حق؛  عدل وتکلیف  ..(مفهوم حقوق و مفاهیم مرتبط. 1     

 گستره حقوق و انواع آن:. 2     

 معرفت ؛ عبادت  وبندگی  حقوق خداوند:الف.               

 حقوق فردیب.               

    حقوق عمومی:حق حیات؛ حق آبرو و شخصریرت؛

 حق آزادی وحق کسب دانش؛ حق کار و...

      ..حقوق شخصی: حقوق اعضاء؛ جوارح و جوانرح و

 حقوق افعال: حق نماز و....

 حقوق اجتماعیج.          

حق فرزندان؛ حقوق ؛حقوق خانواده؛ حقوق زوجین

 سالمندان و..

حقوق خویشاوندان 

  حقوق غیرخویشاوندان 

   حقوق زمامداران؛ قانونگذاران و مجریان )در زمران

 جنگ؛ در زمان صلح(

        حقوق جامعه و مرد : حق رشد عرمرومری؛ رفراه

 عمومی و امنیت عمومی؛ و... 

  حقوق گروه های خاص: حقوق مجاهدان و مدافعان؛

حقوق تجار و بازرگانان؛ حقوق کارگران و کارفرمایان؛ 

حقوق معلمان و شاگردان؛ اهل کتاب؛ کفرار؛ اسررا؛     

 ایتا ؛ مساکین؛ حق مخالفان و...

   مقاله 

    البالغه حقوق در نهج"طراحی کانال با موضوع " 

        در ارائه شیوه های عملی ترویج پای بندی به حرقروق؛

 قالب: طراحي محتواي كارگاه آموزشي، توليد فلش كارت و .... 

        

 حقوق  زیست محیطی     د.        

  .... حقوق منابع طبیعی: آب؛ هوا؛ زمین؛ درخت و 

      حقوق حیوانات 

 حقوق  اشیاءه.        

  حق خوردنی ها؛ پوشیدنی ها 

  ...حق اماکن: حق مسجد؛  مدرسه و 

  ....حق اموال و 

 های رفتاری در زمینه حقوق: بایسته. 3   

  عوامل و موانع پای بندی به حقوق 

    پیامدهای عد  پاسداشت حقوق 

    مرزشناسی حقوق و تکالیف و راهکارهای احقاق
 حقوق

   )احقاق حقیقی حقوق در سایه حکومت مهدوی ) عج 

موضوع حقوق در مکاتب انبیای الهی به ویژه در مکتب نورانی و 

انسان ساز اسال  مورد توجه خاص قرار گرفته است. از نظر              

طلب است و گرایش به       قرآن، انسان به طور طبیعی و فطری حق    

گریزی در انسان، فطری و        گرایی و نقص    حق دارد؛ زیرا کمال   

شود ؛ لذا     طبیعی است و از آنجا که کمال تنها در حق یافت می           

حق از اساسی ترین و مهم ترین مفاهیم، در قرآن کریم و                

البالغه است که بالغ بر سیصد بار این واژه و مشتقّات آن                نهج

ذکر گردیده و بر شناسایی و عمل به مقتضای آن تأکید شده              

 است.

 اعطای هزینه سفر به حر  علوی ویژه اساتید و طالبنفرات اول: 

 اعطای هزینه سفر  به حر  رضوی ویژه اساتید و طالبنفرات دو : 

 اعطای کمک هزینه سفر به حر  رضوی ویژه اساتید و طالبنفرات سو : 


