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 مقدمه 

علم صادق  اتیاله  یانجمن  امام  السالم   دانشگاه  علم  کیوان  عن  به  علیه    - یانجمن 

و   ت یفعال ی هیروح  ش یو افزا یپژوهش-یعلم  یفضا قیو تعم  ج یبا هدف ترو ،ییدانشجو

فعال    انیدانشجو   یاست برا  ی انجمن مکان   نیشده است. ا  جاد یدر دانشگاه ا   ی کار گروه

دانشگاه دوستان و هم  کنار  کار در  با  مهارت  شان،های  یتا  بر کسب   کار    های عالوه 

 . اموزندیخود را هم ب یسطح علم  یارتقا یالزم برا یلیتحص  های مهارت ،یالتیتشک

  یعلم  یاز نهاد ها  یاریو ورود بس  یمراکز آموزش   التیا و تعطمنحوس کرون   رووس یو  وع یبعد از ش   1399سال    در

در عرصه    یو فرهنگ  یعلم  ت یشروع به فعال    اتیاله  یانجمن علم  ،یمجاز  یالخصوص دانشگاه ها به فضا  یعل

 کرده است.  ی مجاز  یافض

با ک  یاجرا  ی برا  ی که در عرصه مجاز  یی ها  ت یاز محدود  فارغ و  از طرف  تیفیبهتر  ها وجود دارد  برنامه    ی تر 

قابل    ریغ  یو حت   د یجد  یبه هافرصت ها تجر  نیتوان با استفاده از ا  یشود که م  یساخته م  یا  ژهیو   یفرصت ها

 را به دست آورد.   ی حضور یها  تیدر فعال یدسترس

ب   تیفعال   کسالهیدر دوران    اتیاله  یطبق آمار و ارقام، انجمن علم    یبرا  یمجاز  یعلم  ناریوب   110از    ش ی خود 

رقم    نیکه اتوان  گفت    یم  نیانگیروم برگزار کرده است که به طور م  یخود  در قالب سامانه اسکا  نیمخاطب

  ی مرکز  یشورا ی بدون تالش اعضا ق یتوف ن یا نایقیباشد که   یدر هرهفته م ی علم ناریاز دو وب  ش ی معادل حدود  ب 

 مخاطبان ممکن نبوده است.   یو مهم تر از همه استقبال و همراه   یانجمن علم نیو فعال

  ی خود را با فضا  یا برنامه ه  داشته که   یسع  ش یخو  ت یدوره مسئول  کسال یدر طول حدود    ات یاله  یانجمن علم 

  یکیاستفاده را داشته باشد.    تیبه وجود آمده نها  یفرصت ها   هماهنگ تر و و منطبق تر کند تا بتواند از  یمجاز

اتفاقاتا انجمن علم  1399که در سال    یز  ت  اتیاله  یدر  اکران مجاز  س یاسرقم خورد،   بود که    یواحد  مستند 

مستند    یواحد به اکران مجاز  نیعرصه بوده است. ا  ن یدر ا  یانجمن علم  تیاز موفق  یبحمداهلل بازخوردها حاک

 شرح آن خواهد آمد.  ی پرداخت که به زود یم ییهدف معرفت افزا  وز بابه ر یها

فعال  یکه در دوران مجاز  ییاز فرصت ها   یکی  نیهمچن نهاد  یرو   ش یپ  یعلم  یها  تیبودن عرصه  قرار    یهر 

نهاد   ی برا  یاد یتواند  سر منشاء برکات ز ی اتفاق م نی است که ا ی ها مکان  ت یگرفته است،  برداشته شدن محدود

  یکه به وجود م ییها تیاز ظرف یکی  یکان م یها تی با برداشته شدن محدود  باشد. نیزار کننده و مخاطبرگب  یها

با سراسر کشور  یوبرقرار  ی همکار  د یآ بحمداهلل انجمن علم  یو حت  ارتباط    نیدر ا  ی خارج از کشور است که 

و   پاریس، بیروتچون از کشور هم  را با خارج یارتباطات ،است مضاف بر داخل کشور راستا موفق بوده و توانسته 

 آمد.  اهدآن در گزارش جامع خو ی که شرح برنامه ها  ردیبگ نجف 

  ان یم   کردیداشته است که با رو  یخود سع  دیدر دوره جد   یانجمن علم  تیریمد   یشورا

بعد    نهیزم نیا شبردیبپردازد و در جهت پ  اتیبه نظام مسائل رشته اله یو کاربرد یرشته ا
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اس  از با  ر  دی اتمشورت  برنامه  و  نظر   تاس  یطوالن   یها  یزیصاحب  به  اقدام    سی مدت، 

با استقبال    انیداشت که بحمداهلل از جانب دانشجو  اتیرشته  اله  یتخصص  یکارگروه ها

 . آن خواهیم پرداختشرح   که در موقعی مناسب به  رو به رو شد یمناسب

  ی سع  اتیاله  ین علمانجم  تی ریپنج نفره مد   یکه گذشت شورا  یدر سال   یطور کل  به

اهداف    یبتواند مخاطبان را با خود همراه کرده و در راستا یمجاز یفضا  یها  یژگیداشته است که با استفاده از و

 سازنده داشته باشد.   یحرکت شیخو ی و رسالت ها

 

   ی انجمن علم نیمخاطب

 

در    نیمخاطب حضور  و    جذب  در واقع ما حصل فعالیت در فضای مجازی است،    که    ییت هااز فرص  گرید  یکی

امر شده و توانسته   ن یموفق به ا  یحد اکثر  غاتیبا تبل  یکشور است. بحمداهلل انجمن علمقاط ن  از سراسر  برنامه ها 

 خود جذب کند.   یاز سراسر کشور به برنامه ها ینیاست مخاطب

علم  ن یمخاطبدر مورد    برمضات  الهی  ی انجمن    هی عل  امام صادق دانشگاه    یعلم  ئتی ه  ی واعضا  انی دانشجو   اف 

ها      یعلم  ئتیه،  ن سایر دانشگاه هامحصالفرهیخته همچون    قشر  جمعیت جلسات را  ان گفت که  می تو    السالم،

 .  نیز تشکیل می دادند   انسایر اقشار همچون کارمند  اهی اوقاتگو دبیران مدارس و همچنین 

گفت که   یستی داده شود، با  ات یاله یمانجمن عل یبرنامه ها  ن یاز مخاطب ی گزارش  یمبخواه ی به صورت آمار اگر

  70خارج از دانشگاه     نیو مخاطب  ت یدرصد جمع  30اخل دانشگاه  د  ن یمخاطب   ی لمانجمن ع  ی در جلسات مجاز

 دادند.   یم ل یرا تشک ت یدر صد جمع

است که    یبا دکتر پاکتچ   یلملسه عتک ج  ، اسکای رومسامانه    در    اتیاله   یانجمن علم  ناریوب   ن یتر  تیجمع  پر

دانشگاه   ی سات مجازسابقه در  جل ی ب  ی رقم در نوع خود رکورد نینفر در جلسه حضور داشتند و ا 330از  شیب 

در    یعلم  انجمنموارد    نیکشوراست. مضاف بر ا  یاز دانشگاه ها و مراکز علم   یاریاسالم و بس  هی امام صادق عل

خارج از    یکشور و حت  یمراکز علم  ریاز سا    یها  یعلم   ئت یحصل و هاطبان ماز  مخ  یاریبس  زبان یم  یدوره جار

بوده است. تمام    ش ی خو یدر برنامه ها  کایآمر یت یام آ  دانشگاه االصل  ی ران یا انیکشور؛ به طور مثال از دانشجو

نشان دهنده وجود ظرف  یموارد م  نیا پ  تیتواند  برداشت قدم کوچک  لیتانس و    ت یبه سمت مرجع  یالزم جهت 

 فوق برنامه ها باشد.  یبا برگزار یعلم
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نظر سنج  طبق از  ارقام حاصل  انجمن علم  یآمار و  نام دوره ها  شاهد    ات یاله  یو ثبت 

 خارج از دانشگاه بوده است.   نیاز مخاطب ی ادیحضور و ثبت نام تعداد ز

در دوره مطالعات    یعنوان مثال به چند مورد از مخاطبان انجمن علم  به

 شود.   یاشاره م میقرآن کر  ی ارشته  انیم

 

  ج یتحصیالت تکمیلی مجتمع دینی خل  ،یسراسر کشور همچون: دانشگاه فردوس  یمراکز علم

 ، یفیلط   اهاه مذاهب اسالمی تهران، دانشگفارس الرستان، دانشگاه گرگان، دانشگاه آزاد الر، دانشگاه تهران، دانشگ

دانشگاه    رجند،یصفهان، دانشگاه ب تهران، دانشگاه ا  یباهنر کرمان، جهاد دانشگاه   دی دانشگاه شه  ،یبهشت  دانشگاه 

ا  راز،یش  شه  ،یی. دانشگاه عالمه طباطبا المیحوزه قم، حوزه  دانشگاه  دانشگاه    ز،یتبر  ی مدن   د یدانشگاه رفسنجان، 

امام صادق، واحد    سیدانشگاه پرد   زد،ی  بد ی م  ی اهلل حائر  تیآ   انشگاه وب، دشگاه آزاد واحد تهران جنمازندران،  دان 

تحق ع  تهران،  قاتیعلوم  علم  ه،یلمحوزه  حوزه  رضو  هیخوزستان  ترب   ،یخراسان  دانشگاه    تیدانشگاه  مدرس، 

اد دانشگاه  علم  ان یهرمزگان،  حوزه  دانشگاه    هی قم،  پردکرج،  دانشگاه  الزهرا،    ی راب فا  س ی سمنان،  دانشگاه  قم، 

  م یمعارف قرآن کر  مشکات، دانشگاه علوم و  هینور تهران، حوزه علم  امیدانشگاه پ  رجند،یقم، دانشگاه ب  شگاه دان 

  ن یشرکت داشته اند. آنچه در ا  یدوره علم  نی( در اختهی جسته و گر  یمنظم و برخ  ی) برخ  یمشهد   به طور کل

سلطان العلماء بندر لنگه و موسسه    یمادران اهل سنت از مراکز علبر  از  ی جالب توجه است حضور تعداد  انیم

 د. دوره بو نیاست در ا یفیلط یامام شاطب یمدرسه عال

همچون    یتیادوار پرجمع  ی شود و با توجه به برگزار  ی م  ات یانجمن اله  یاز ادوار علم  یکیموارد تنها مربوط به    نیا

توان گفت که از اکثر مناطق کشور پهناور   یو ....م ه ید و فقه التربمشکات، دوره فقه االقتصا  یپژوهش یدوره علم

 ست. را به خود جذب کرده ا  ی مخاطبان  یانجمن علم رانیا

از مخاطبان    ی وجهبا درصد قابل ت  1400سال    یو ابتدا  1399در سال    ی توان گفت که انجمن علم  یم  یطور کل  به 

و پر مخاطب در سطح کشور     ا یپو  ینهاد علم  کیبه    ل یبدرو به رو بوده است و در واقع ت  یخارج از دانشگاه

ا دادن توف  نیشده است که  نشان  بر  معنا  ال،متع  از جانب خداوند  یقیامر عالوه    ت یتر شدن مسئول  نیسنگ  یبه 

با عنا   ز ین   ی انجمن علم   شیخو  قات یبتواند روز به روز بر توف  ی خداوند متعال انجمن علم  تیبوده و ان شااهلل که 

 . دیافزایب 
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   یعالیت تشکیالتف

انج جدید  الهیات  شورای  علمی  خود  من  فعالیت  ابتدای  کار    بنااز  انجام  بر  را 

ناشی از   به وجود آمده  با توجه به رخوت ستا تشکیالتی قرار داده بود و در این را

دانشجوی میان  درسی  های  واحد  شدن  تال،  انمجازی  تمام  که  داشت  ش  سعی 

بیرون آمدن از  ت هجخویش را در     انفعال   حالت   مشارکت فعاالنه دانشجویان و 

 انجام دهد. 

داشت   تالش  علمی  انجمن  راستا  این  های مسئولیت    که  در  و  جان   فعالیت  مندان  عالقه  به  را  برنامه  فوق  و  بی 

ها  عالقه هر دانشجوبه فراخور  الهیات  دانشجویان رشته   تا دانشجو  ا  واگذار کند  امور اجراییضمن  رشد    نجام 

 د. یری را تمرین کننکرده و مسئولیت پذپیدا تشکیالتی

فعال   دانشجویان  تشویق  هدایایی  جهت  علمی  تقبه  انجمن  انجمن  در  فعالیت  و  مسئولیت  گواهی  دیم  اضافه 

 . بوده استتسهیالتی برای دانشجویان  طای موجب اع داشتن این گواهی  که  شد  بزرگواران می
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 آموزشیفعالیت اهی 
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 علمی پژوهشی مشکاتدوره  هفتمین . 1 

 

 مقدمه:  

امسال نیز با همه  هفتمین قرار ساالنه ی دانشجویان الهیات تحت عنوان دوره ی مشکات  

محدودیت ها و دشواری های به ویژه در شرایط همه گیری کرونا به صورت مجازی  

 برگزار گردید. 

بنا بر دستورات    شدار می  حضوری در شهر مقدس قم برگز  این دوره  در سال های گذشته به صورت اما امسال 

 .گردیدونا به صورت مجازی برگزار مقام معظم رهبری مبنی بر پیروی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کر

  ی و کارکرد آن م  گاه یجا  یمعرف ات،یرشته اله  یو بررس نییبه تب یبه صورت جد   جلسه   15برگزاری    با   دوره   نیا

 .زدپردا

 

هایی را برای عرضه جلسات ایجاد می کند از جانبی فرصت  ر عین آن که محدودیت  برگزاری مجازی دوره د

نقطه عطف دوره تبدیل شود.    داده هایی جدید پیش روی پروژه قرار   به  که استفاده از این فرصت ها می تواند 

بین رفتن  از  قابلیت های فضای مجازی  از فرصت ها و  یکی 

ت  مکانی  محدودیت های  انجمن علمی  این بود که  از  وانست 

 . بهره ببردفرصت 

 

 حضور اساتیدی از داخل و خارج کشور 

بر خالف دوره های گذشته که تنها  دوره به دیدار با علما و   

تمام    صاحب نظران شهر مقدس قم محدود می شد این دفعه  

محضر  از   که  بود  آن  بر  علمی  انجمن  اجرایی  تیم  تالش 

نظران  شاخه   صاحب  اول سه  اساتید درجه  از   و  الهیات  رشته 

.   ود ه ش بهره برد   سراسر کشور و خارج از کشور در این دوره 

از حوزه   اساتید و علمایی  میزبان  این راستا دوره مشکات  در 

 از  علمیه شهر مقدس مشهد همچون حجت االسالم طالقانی،

شهر مقدس قم همچون آیت اهلل مددی، آیت اهلل شب زنده  

، دکتر احسن ن دکتر اکبریتهران  همچو  از  .... همچنیندار و

 و...  بوده است. 
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از محضر بزرگان  بر آن بود که    یل کشور محدود نشد و سعبه داخ  ی ریارتباط گ  نیا

اهلل سند از حوزه نجف    تیآهمچون:    صاحب نظران ساکن در خارج از کشور  و  

 . بهره برده شود   سیاز پار یاشرف و دکتر پاکتچ

 ها و موضوعات دوره صل  سرف

 

برگیرنده ی همه ی رشته های الهیات باشند و  عناوین و اساتید دوره به نحوی گزینش شدند که اوال در ث ،  مباح

 ثانیا مباحثی مطرح شود که مبتال به دانشجویان به خصوص ورودی های جدید باشد چرا که این گروه 

 ند. نیازمند تبین بیشتری از شرایط رشته های خود هست 

اتی جهت  پاسخ  ای دوره ای است که هر دانشجوی الهیی مشکات مصداق مناسب برهفتمین دوره علمی پژوهش

به سواالت خود و دغدغه مندی نسبت به دروس معارف اسالمی بهتر است حد اقل یک دفعه در این دوره شرکت  

ه مند  غ راهی برای دانشجویان عالقکند.  دوره ی علمی مشکات همانطور که از نام آن مشخص است  به منزله چرا

   به رشته الهیات است. 

 

 
 

 

 اهداف:    

 این دوره همزمان چندین هدف بسیار مهم را پوشش میدهد که از جمله ی آنان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  

 ایشان  گیری با    طعلمای هم عصر در قم، تهران، مشهد، عراق وایجاد زمینه ارتیامانوس شدن و شناخت *

 کشور و خارج از کشور: همچون حوزه قم، مشهد، نجف  می و حوزه های علمیه *ارتباط با مراکز عل

 * تبیین عمیق رشته های الهیات و ترسیم غایت این مسیر به خصوص برای ورودی های جدید 

 جهت انتخاب الگوهای علمی  برای دانشجویان لف علوم انسانیختای م مطرح شدن زمینه ه *

 ی اسالم یعلوم انسان  ی فضا در   ت ایرشته اله ی کاربرد یادن فضطرح ش * 

 * پیشنهادات همکاری بین اساتید و دانشجویان و تشکیل هسته های پژوهشی،

 * پاسخ به سواالت سابق و شکل گیری سواالت و دغدغه های جدید 

 *دریافت سیر مطالعاتی روشمند با باالترین بازده و... 

  

جدول موضوعات جلسه های هفتمین دوره  دانلود سرفصل ها و  

  https://b2n.ir/h35208  علمی پژوهشی مشکات
 

https://b2n.ir/h35208
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ود.  عالقه مندان آزاد و رایگان ب کت در این دوره برای عموم  رش الزم به ذکر است که  *  

آن دسته از شرکت کنندگان که مایل به دریافت مدرک بودند  ضمن ثبت نام وجه التزامی  

به شرط شرکت در   اکثر جلسات گواهی تقدیم  آنها شده و  از آنها در یافت می شد که 

 وجه التزام عدوت داده می شد. 

 

 

 : زئیات ثبت نام ج

 

   بود شده   مقرر اسفندماه ۲۵ یلا ۱۴ از دوره  برگزاری زمان

  صورت  ۰۹۱۷۴۷۳۰۵۱۷  شماره  به   اپواتس   یا   تلگرام  بله،  های رسانپیام  از  یکی  در  پیام  ارسال   طریق  از  نام   ثبت

 .پذیرفت

 : باشد  می  زیر شرح به  که  گردید دریافت  متقاضیان از التزام  وجه  عنوان به  نیز  مبلغی

 . ن ماتو ۲۰۰۰۰ ،۹۸ و  ۹۹ ورودی  ت،الهیا دانشجویان 

 . تومان ۳۰۰۰۰ قبل، به  ۹۷ ورودی  الهیات، دانشجویان 

 . تومان ۴۰۰۰۰ الهیات، غیر دانشجویان 

 . تومان ۶۰۰۰۰ ها،دانشگاه سایر  دانشجویان 

 (شد داده   عودت کنندگان شرکت  به مبلغ این) 

 : و پوشش های خبری توسط خبرگزاری ها  رسانی اطالع

  صورت  رسمی غیر و  رسمی های خبرگزاری و  ها کانال در ییعوس   پوشش  دوره این برگزاری  یرسان  اطالع برای

  خبر   گزاری  خبر  اجتهاد،  علمی  خبرگزاری  ایکنا،  المللی  بین  خبرگزاری  به  میتوان  ها   آن  ی  جمله  از  که  گرفت

 . کرد اشاره... و سیویلیکا علمی  ی مفتاح،مجله  خبرگزاری  رسا، خبرگزاری فارسی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمین دوره علمی پژوهشی مشکات توسط خبرگزاری پوشش خبری هف

 بین المللی قرآن کریم 
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 اجتهاد  سایت مشکات توسط  ی پژوهش ی دوره علم نیهفتم ی پوشش خبر

 پوشش خبری  دوره ی مشکات توسط خبرگزاری رسا 

 

 پوشش خبری دوره مشکات توسط سایت سیویلیکا 

 اسکن کنیدی خبری دوره جهت مشاهده ی تمام بازتاب ها  

 پوشش خبری  دوره ی مشکات توسط خبرگزاری خبر فارسی

 

 

 مفتاح  پوشش خبری  دوره ی مشکات توسط خبرگزاری
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 د یجد یو ثبت رکورد  نیاستقبال مخاطب
از    یکیبود.    یخوب و قابل قبول  اریدوره در سطح بس   نیاز جلسات ا  نیمخاطب  استقبال

بود    سیاز پار  ی با جناب دکتر پاکتچ   نار یهمراه شد وب   ن یکه با استقبال مخاطب  یجلسات

د که در نوع خود   فر در جلسه حضور داشتنن    330از    شی جلسه دو ساعته ب   نیکه در ا

از    ی اریالسالم  و بس  ه یدانشگاه امام صادق عل  یمخاطب در جلسات مجاز  تعداد  ی برا  د یجد   ی رقم  رکورد  نیا

 کشوراست.  ی دانشگاه ها و مراکز علم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش اساتید در دوره

ب دکتر مصالیی پور ریاست  اخه رشته الهیات همچون: جناتایید چند استاد بزرگوار از سه ش این دوره با نظارت و  

روه علوم قرآن و حدیث، دکتر اکبری رئیس گروه فلسفه و کالم اسالمی  دانشکده الهیات، دکتر کریمی رئیس گ

دی از اساتید محترم همچون  و دکتر الهام  استاد مشاور انجمن برنامه ریزی و برگزار شد. صحبت و هماهنگی با تعدا 

ر اکبری  تر پاکتچی توسط دکتر کریمی و حجت االسالم پارسانیا توسز دکتله سند توسز دکتر الهام، دکآیت اا

 انجام شده است. 
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همچنین اطالع رسانی به صورت خاص در کانال اختصاصی دوره ی مشکات به صورت  

 دقیق انجام می گرفت. 

ره، پوستر های هفتگی رسانی به صورت تیزرها ، پوسترهای کلی دودر این کانال اطالع  

 پوستر های اختصاصی هر جلسه صورت می پذیرفت.  دوره ،

 

 

 نظر سنجی از مخاطبان 

 

=انتقادات،    دریافت  و  دانشجویان  با  مشورت  جهت  دوره،  برگزاری  از  بعد  مشکات  علمی  دوره  اجرایی  تیم 

 حی  کرد.  ازخوردها اقدام به برگزاری دو نظر سنجی به صورت تستی و تشری پیشنهادات و ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 نظر سنجی تشریحی دوره 

ید  به صفحه نظر  با کلیک بر روی عکس می توان

کد مقابل می توانید     qrسنجی بروید. یا با اسکن 

 وارد نظر ستجی شودید. 

 نظر سنجی تستی 

 کانال مشکات آدرس 

https://formaloo.com/zmknkn
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   محتوای دیجیتال:تیزر و ساخت 

قبال   افزایی در  معرفت  و  اکثری  تبلیغ حد  راستای  علمی در  انجمن  اقدامات  از  یکی 

 اهمیت و جایگاه دوره ساخت تیزر معرفی اساتید و پوستر های اطالع رسانی بود. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تیزر اول معرفی علمای حوزوی دوره 

با کلیک بر روی عکس به صفحه دانلود تیزر  

 منتقل خواهید شد 

 معرفی اساتید دانشگاهی دوره تیزر دوم  

  با کلیک بر روی عکس به صفحه دانلود

 تیزر منتقل خواهید شد 

 

ورود به صفحه دانلود نمونه صوت ویرایش  

 و شناسنامه دار  شده 

https://b2n.ir/s74022 

https://bayanbox.ir/info/5835572212804722666/Xiaoying-Video-1614248198802-1-1
https://bayanbox.ir/info/5566391651372232951/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://b2n.ir/s74022
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   شیوه اجرای جلسات 

به صورت تیمی    اجرای دوره کامال  و  بوده  تا    15تشکیالتی  از طراحان گرفته  نفره 

 فیلمبرداران و عوامل اجرایی دوره مسئول برگزاری و هماهنگی جلسات بودند. 

هماهنگی  نحوه برگزاری جلسات دوره به این صورت بود که تیم اجرایی دوره برای  

فته و تمهیدات  الزم برای ارتباط مقدس قم و بیت علما حضور یاو کیفیت برگزاری هر چه بیشتر دوره در شهر  

 مستقیم را تدارک  می دیدند. 

برگزاری جلسات  مجموعا   سفر به شهر قم مقدس توسط عوامل    5طبق آمار و ارقام مستند جهت هماهنگی و 

کیفیت دوره  و رضایت  تمام این زحمات کادر اجرایی دوره، به برگزاری با    اجرایی دوره انجام شد که از ماحصل

 . ن می توان اشاره کردمخاطبی
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 پوستر های اعالم برنامه هفتگی دوره                    
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 : اولین جلسه

 از نجف اشرف  با حضور آیت اهلل سند

 هیمطالعه مباحث فق  کارآمد در روش موثر و  :موضوع

 

پژوهشی مشکات به    - اسفندماه، در هفتمین دوره علمی    ۱۵اهلل محمد سند، از مراجع ساکن نجف، جمعه  آیت

 خوانید؛ که متن آن را در ادامه می ند ایراد سخن پرداخت

ت علمی است که  شود گفمبحث اعتقادات، به روش کالم یا فلسفه و تفسیر بسیار حساس و اثربخش است و می

گیرد، چون از نظر رتبه، علم اخالق زیر سایه علم اعتقادات است.  همه علوم دینی و اسالمی قرار می زیر سایه آن،

گوید یکی آیه محکمه که عقاید است، دومی سنت  کند و میبندی میدسته تقسیم لم را در سه رسول خدا)ص( ع

نکته دوم این است که علم  دله که مراد قوانین عملی اسقائمه که عبارت از اخالق است و سومی فریضه عا  ت. 

الهیات و معارف، از قبیل قانون اساسی است و البته  

انکه  شاید این تعبیر غریب باشد، اما بجا است. چن

وجود   اساسی  قانون  یک  عملی  قوانین  خود  در 

دارد، اصول اخالقیه نیز اصولی برای قوانین عملیه  

، همان اصول معارفی  های این اصولاست و ریشه

الهی برای اصول  در  معارف اصولی  ات است. پس 

ابواب   برای  اخالق است و اصول اخالق، اصولی 

 .دفقهی است و این ارتباط به این صورت وجود دار

بداند   انسان  که  است  موثر  بسیار  مطلب  این 

بندی این علوم به چه صورت است. این یک  طبقه

ج آن الهیات است  ای است که قله و اوحالت دایره

رسد و در مرتبه پایین نیز  خالقیات میو سپس به ا

رسیم که شواهد بر این مطلب  به قوانین عملی می

دارد نیز  روایی  شواهد  و  است  بسیار  رسول  نیز   .

توصیه از  برخی  مورد  در  خود  خدا)ص(  های 

ها قوانین خرد و جزئی نیست، بلکه به  فرمودند این

با این مسلمات فقهی، مسئله را  کند. حضرت)ص(  را مرتبط می مسائل اعتقادی این مسئله 

ریشه برمیبه  اعتقادات  که  های  است  بسیار  روایات  و  قرآن  در  قبیل  این  از  و  گرداند 
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های بیان  ای معارف به زبان فقه صورت گرفته و یا به عکس است. یکی از راهاستدالل بر

نیاعتقادات خود فقه است که البته باید به صورت ش  ز صادق  یوا باشد و عکس این قضیه 

 .است

به مباحث  ی  ادامه  ی  مطالعه  آدرس     برای  به  ایکنا  خبرگزاری  سایت 

https://b2n.ir/r58672   .مراجعه فرمایید 

https://b2n.ir/r58672
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 جلسه   نیدوم
 « یاحمد مدد  دیس ةاهللیحضور »آ  با

 موضوع: جایگاه حدیث در علوم انسانی 

 

مشکات    یپژوهش  -  یدوره علم  نیاسفندماه، در هفتم  ۱۵جمعه    ه،یحوزه علم  د یاساتاز    ،یمدد   داحمدی س  اهلل تیآ

سخن پرداخت که در    رادیدانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، به ا  ات یاله  ییدانشجو   یکه به همت انجمن علم

 د؛ی خوان یادامه متن آن را م

 ، یران یا  ،یتمدن ژاپن  یعنیها شناخت؛  تمدنراه  از    دیرا با   خیتار  تقد است،کتاب مع  سندهی تمدن، نو  خیکتاب تار  در

با   یروم را   ... تار  دیو  چون  داد.  قرار  نظر  را   خیمد 

دارد    ان یدر آن جر  ی بزرگ  ی که رودها  داند یم  ی بستر

  خ، یمعتقد است در طول تار  شان ی ها هستند. اکه تمدن

  ی می. تمدن عظمیندار ی قدرت تمدن اسالم ه ب   یتمدن 

در   توانست  اند  کیکه  از  مدت  محدوده    ک یک، 

وجه نبودند، ظهور  که قابل ت  نهیمکه و مد  یعنی  نییپا

و روم بودند    رانیکند و دو تمدن بزرگ منطقه که ا

فاصله   کیدر   زیاتفاق ن  نیقرار دهد و ا ریرا تحت تأث

را    یزمان   اصله ف  نیا  خ،ی اندک رخ داد. در تار  یزمان 

نم س  کنند یحساب  در  و در  هج  ۱۲ال  که  روم  رت 

رفتند    نیاز ب   ایشکست خوردند   رانیهجرت ا  ۱۷سال  

  ک یکردند و اسالم توانست   دایپ یحال خاص ک ی ای

مجموعه و  س  یاتمدن  لحاظ    ی اجتماع  ،یاسیبه 

علم  یفرهنگ باز    یبه وجود آورد و جا   یو  را  خود 

 کند. 

به    ی ادامه    یمطالعه    یبرا شده  مطرح  مباحث 

b2n.ir/z93371//https:    دییآدرس  رجوع فرما به  کنا یا یخبرگزار تیبه  سا . 

 

 

 

 

 

 

https://b2n.ir/z93371
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 سومین جلسه: 

 با حضور استاد حشمت پور 

 موضوع: لزوم مطالعه علم دینی و الهیات 

 

ن دوره علمی  اسفندماه، در هفتمی  ۱۵جمعه  پور، دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی،  محمدحسین حمشتاستاد   

ی مشکات که به همت انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، به ایراد سخن  پژوهش  -

 خوانید؛ پرداخت که متن آن را در ادامه می

حث عرفانی دارد،  ات که بتوجه به روایات ائمه)ع( در آثار فلسفی نیز قابل توجه است. ابن سینا در نمط نهم اشار

ائمه معصومین)به   ایشان  کلمات  ندهد، چون  بروز  را  دارد چیزی  البته که سعی  است،  داشته  رجوع  احتماالً  ع( 

های عقلی خود از روایات را مد نظر قرار داده است  فیلسوف است و باید به نظر عقلی بپردازد، اما ایشان برداشت

آورد و سپس به آیات  مطالب فلسفی را می  ند و در اسراراآلیاتکیح میو مالصدرا هم به آیات و روایات تصر

نیز آیه را میقرآن اشاره می با آیات قرآن مخالفتی ندارد. در مورد آیات  نشان دهد فلسفه ما  به  کند تا  آورد و 

گوید شما قضاوت کنید و  کند و میمخاطب واگذار می

پی قرآن  در  گفتیم،  فلسفه  از  ما  آنچه  میببینید  یا  کدا  نید 

 .خیر

 وادی فلسفه  ورود بهدو شرط 

کند.  های منطقی نیز از قرآن استفاده میاو حتی در بخش 

اقترانیات   در  شکل  سه  داریم؛  استدالل  نوع  پنج  ما  مثالً 

داریم و دو قیاس منتج نیز در استثنائیات داریم که همه را  

های  گوید قیاساز آیات قرآن استخراج کرده است و می

اه  ر قضیه پرستش ستاره و می را حضرت ابراهیم)ع( دتران اق

را   استثنایی دیگر  استفاده کرده است و قیاس  از آن   ... و 

خود خدا استدالل کرده که فرمود: »لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا  

می نشان  یعنی  لَفَسَدَتَا«،  قرآن  اللَّهُ  با  نیز  ما  منطق  دهد که 

علوم    شود خواندن اینعلوم مییب مارتباط دارد. با این ترت

زم است، اما دو شرط باید در این مسئله  به عنوان مقدمه ال

بدون این نباید وارد فلسفه شویم؛ شرط  رعایت شود و  ها 

اگر این استعداد را نداریم،   باشد. البته  اول اینکه خدا استعداد درک فلسفه را به ما داده 
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ما اگر استعداد داریم،  ه ما داده است، ادیگر را ب   استعدادهاینباید مأیوس باشیم، چون  

   شویم و عمدتاً  توانیم واردمی

اما کسانی که  کسانی که می  دارند،  نیز  فلسفی  استعداد  کنند،  را حل  ریاضی  توانند 

کنند یا عالقه ندارند نیز گاهی استعداد دارند، اما باید وارد گود شوند  ریاضی حل نمی

 .یرآیند یا خعهده برمی و ببینند از

های بشری است و احتمال اشتباه در آن هست و  هست، وحی نیست، بلکه برداشت  ه فلسفه هرچهشرط دوم اینک

بلکه احتمال خلل می بدانیم،  بودهنباید فلسفه را به عنوان وحی منزل  اند، اما  دهیم، هرچقدر افراد فیلسوف مهم 

ها هست.  احتمال اشتباه این برداشت  اشتباه نیست، اما ته که وحی اشتند. البهایی از وحی دمعصوم نبودند و برداشت

 .ا باید با دقت فلسفه را خواند. باید به این نظریات اهتمام داشت، اما نباید به این نظریات سرسپرده باشیملذ

 مراجعه فرمایید  https://b2n.ir/w25763برای مطالعه ادامه مباحث  به  سایت خبرگزاری ایکنا به آدرس   
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 چهارمین جلسه از سلسله جلسات مشکات  

 با حضور دکتر پاکتچی

 روش مطلوب مطالعه علوم حدیث در قالب رشته علوم قرآن و حدیث  :وضوعم

 

  های هفتمین دوره نشست  علوم قرآن و حدیث« از سلسله   علوم حدیث در قالب رشته  نشست »روش مطلوب مطالعه

گذشته،    _ی  علم شب  مشکات،  امام    ۱۶پژوهشی  دانشگاه  الهیات  دانشجویی  علمی  انجمن  همت  به  اسفندماه 

صادق)ع( و با سخنرانی احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در یونسکو برگزار شد که در  

 خوانید؛ادامه متن آن را می

بگویم وقتیبه عنوان مقدمه   دهای رشته علوم قرآن و حدیث  گویند این بحث را در قالب واحیکه به ما م  باید 

خواهد علوم قرآن و حدیث را باهم پوشش دهد و  گیریم، چون این رشته میمطرح کنیم، خیلی در تنگنا فرار می

شود امکاناتی  این مسئله خود به خود باعث می

دوره در  براکه   ... و  کارشناسی  یک  های  ی 

طالعات قرآن و حدیث  رشته وجود دارد، بین م

و  شود  بود.    تقسیم  نخواهد  مساوی  تقسیم  این 

این سال معمول در  به طور  ها چیزی که  یعنی 

دیده به  همیشه  توزیع  که  بوده  مسئله  این  ایم، 

صورت یک به دو است و یک سوم واحدهای  

شود و دو  درسی به حدیث اختصاص داده می

،  که این دو موضوع باهم باشندسوم به قرآن. این

آورد  وجود میخود به خود چنین فضایی را به  

که در حد یک سوم رشته به حدیث توجه کرد.  

و   واال  جایگاه  از  فارغ  است که  حالی  این در 

به   مقداری  یک  اگر  کریم،  قرآن  استثنایی 

صورت حجمی نگاه کنیم، حجم منابع حدیثی  

وی آنها کار  و احادیثی که باقی ماندند و باید ر

، به هیچ وجه قابل مقایسه  علمی صورت گیرد

 .سوره قرآن نیست ۱۱۴با 
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ها اگر به قضیه نگاه کنیم، در علوم قرآنی بخش عمده مباحث متمرکز  از نظر نوع چالش 

بر تفسیر قرآن است و بخش اندکی نیز روی تاریخ و علوم  

می متمرکز  دایره  قرآن  یک  با  حدیث  در  اما  شود، 

اسی احادیث و اینکه  شنمواجه هستیم و خود منبع  تری وسیع

های حدیث را نقد  سلسله. شودمنابع ارزیابی شوند و مسئله استناد و اینکه چطور میاین  

بعد درگیر رجال می پیچیده است و  بسیار  این مسئله روبهکرد،  با  و  باید  رو میشویم  شویم که رجال را چطور 

ا را در مطالعات قرآنی نداریم.  هکه ما اصالً این مسئله پی دارد ها را در از مسئله بینیم دریاییلذا می .بررسی کنیم

ای داشته باشیم، خواهیم دید مسائل  شناسی، اگر بخواهیم بین حوزه مطالعات حدیث و قرآن مطالعهاز نظر مسئله

در   که  است  حالی  در  این  و  است  قرآن  حوزه  مسائل  از  بیشتر  برابر  چندین  حدیث  توزیع  طبقهحوزه  و  بندی 

شود دانشجویان ما ممکن است که یا اساساً  این خود به خود باعث می  کنیم ودرسی برعکس عمل میواحدهای  

اند  فرصت نکنند درگیر مسائل حدیث شوند یا اگر هم افرادی داریم که در حوزه حدیث توانا هستند، اینها افرادی

 .مند شدندوعات عالقههای واحدهای درسی به موضکه خارج از چارچوب

 رجوع نمایید.  https://b2n.ir/g35909سایت خبرگزاری ایکنا به آدرس      ه ادامه مباحث به به مطالع برای 
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیپنجم

 احسن«  دی حضور »دکتر مج با

 رابطه علوم با علم فلسفه  :موضوع

 

پژوهشی    -اسفندماه، در هفتمین دوره علمی    ۱۷دانشگاه، شامگاه یکشنبه    مجید احسن، پژوهشگر و مدرس  دکتر

مشکات که به همت انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت  

 خوانید؛ که متن آن را در ادامه می

ث نیز این است  جایگاه فلسفه است. علت بح کنم که نقطه ثقل کار،ث میحدر اینجا نسبت بین فلسفه و علوم را ب 

که امروز فلسفه برخالف قبل، جایگاهش محل سوال قرار گرفته و نیاز است که بیشتر به آن بپردازیم. اینکه فلسفه  

های مضاف  هچیست و کار اساتید چیست را باید روشن کنیم و مراد من از فلسفه نیز طیفی از متافیزیک تا فلسف

دهم. اگر بپرسند که کار یک پزشک،  ا هستیم را محل بحث قرار میموقعیت اکنون و اینجا که ماست و فلسفه در 

برای   است  بعید  چیست،  تاکسی  راننده  یا  مهندس 

پاسخ چالشی پیش آید، اما فلسفه چیست؟ فلسفه چه  

باید  می همچنین  چیست؟  فالسفه  این  کار  و  کند 

به معنای عام کلیتأکید کنم که در ا مه را  نجا فلسفه 

فلسفه در ایران نیست. اما چرا    کنم و مرادممطرح می

فلسفه رشته علمی شد و چرا به فلسفه اقبال شد و چرا  

امروز فلسفه مهم است یا اهمیت ندارد؟ دالیل اینکه  

 فلسفه یک گفتمان مستقل محسوب شد، چه بود؟ 

رده و  های علمی این سوال را جدی طرح کپیشرفت

وق گذشته  در  است  را  ممکن  سوال  این  تی 

اجمال  می نحو  به  ما  برای  فلسفه  جایگاه  پرسیدیم، 

خواهیم از یک  شن شده باشد، اما در عین حال میرو

قبول کرده را  اصل  یعنی  شویم؛  اما  ابهام خارج  ایم، 

که در  امروز ممکن است در خیلی از اذهان کسانی  

... هسترشته و  فنی  و  مهندسی  به  های  سوال  این  ند، 

مطرح شود و خیلی از دانشمندان تجربی  نحو دیگری 

هایی  بینند که از سر تفنن نیز گزارههای توریست میاز آدمو ... فالسفه را شبیه یک عده 
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بیه کاشفانی  کنند تا خود را اثبات کنند، اما دانشمندان علم، خودشان را ش علمی مطرح می

 .کنندر میفرسایی برای بهبود زندگی بش بینند که دارند تالش طاقتمی

مثال   .اگر بپرسند »فلسفه چیست؟«، در صورتی که پاسخ سلبی بدهید، کار راحت است

بگویید فلسفه غیر از پزشکی و مهندسی است که یک نوع پاسخ است، اما هنر آنجا است  

علوم قرآن    گویند فالن دوست ما پزشکی،جویان فلسفه میکه پاسخ ایجابی داده شود. دانش 

خواهم عدم توانایی این  میدانیم. من ن خوانند و تکلیف آنها معلوم است، اما ما تکلیف را نمیمی  یا اقتصاد و ... 

ای  دانشجو یا معلم فلسفه را در پاسخ به این سوال در ضعف علمی فروکاست کنم، ممکن است کسی در یک رشته

شوند  بینیم اهل فن نیز دچار چالش میشود که میبه قدری بغرنج مید، اما تسلط نداشته باشد، اما مسئله آنجا  باش

 .تواند او را اقناع کندبیند که استاد نیز نمیو می  پرسدو گاهی دانشجو از استاد می

 

 

 مراجعه فرمایید   /n40703https://b2n.irبرای مطالعه ی ادامه مطالب به  سایت خبرگزاری ایکنا به آدرس   
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیششم

 « ی م یحضور »دکتر محمود کر با

 ؟ یبا مطالعه حوزو ث یعلوم قرآن و حد ی: تفاوت مطالعه دانشگاهموضوع

سه  ،یمیکر   محموددکتر   شامگاه  صادق)ع(،  امام  دانشگاه  در    ۱۹شنبه  استاد  اسفندماه، 

دانشگاه امام صادق)ع( برگزار    اتی اله  ییدانشجو  یمت انجمن علممشکات که به ه  یپژوهش  -  یلمدوره ع  نیهفتم

 د؛ی خوان یسخن پرداخت که متن آن را در ادامه م رادیشد، به ا

است    نیدانشجو ا  کیرسالت    م،ی نیب یخالف آنچه در حوزه مو درست بر  ستین   غیتبل  یدانشگاه رسالت اصل  در

ها  رسالت  ن یا  دیعلم داشته باشد. لذا نبا   دی ش برسد و تولپژوه به    یر یادگیو بتواند پس از    رد یبگ  ادیرا    یزیکه چ

تعداد    ت،یندارند و از نظر کم یپوشان هم ز یاوقات ن   یل یدارند، اما خ  ی پوشان اوقات هم  ی گاه  نها ی . امیریرا اشتباه بگ

ه باشند و  تا امامت را داشت  روندی، مکردند  یرا در حوزه سپر  یزمان   کی  یاز طالب هستند که وقت  یقابل توجه

خوب    یلی. البته خمیرا ندار  نیاما در دانشگاه ا   دانند،یخود فرض م  ی را برا  ی غیو تبل  یتینوع رسالت هدا  کی

  ی حوزه هست. نکته بعد  فی در تعر  یول ست،ین   نیدانشگاه ا  فی انجام شود اما در تعر  زیکار در دانشگاه ن   نیاست ا

فقه   م،یکن یسنجنسبت  میاگر بخواه م،یکه اکنون دار اتیاله یهارشته نیاست که ب  نینم ااشاره ک خواهمیکه م

  ی هاکه فراتر از رشته  مینی ب یم  زین   یت علمدای و تول  ی از نظر دستاورد علم  جه یرشته غالب در حوزه است و در نت 

 کرده است.  شرفت یپ گرید

اند که  کار کرده زین  یشناسشنوع رو  کیحوزه آمدند و  نیمکه از ه می نیب یاست که در رشته فقه م نیا اشنمونه

عبارت از نوشتن کتاب اصول فقه است.  

ا  نیا به  را  اند که  نوشته  لیدل  نیکتاب 

م  یکس با   خواهدیکه  بخواند،    د یفقه 

صورت    یاصول به  بتواند  تا  بداند  را 

بخروش را  فقه  علوم  واندمند  در  اما   .

  ک ی ر یتفس یکه برا ستین نطوریقرآن ا

رشته باشند.  نوشته  در حوزه    منطق  فقه 

رشته    یترپررنگ  گاهیجا اما  دارد، 

جا  ثیقرآن و حد و    گاه یآن  ندارد  را 

ا  د ینبا برخورد    کسان یها  رشته  نیبا 

 . میکن

نقاط قوت  نکته دانشگاه است. حوزه  به  نسبت  دارد که دانشگاه    یسوم محسنات حوزه 

را    یکه درس  یسنت مباحثه است. طالب   آنهااز    یکیفاقد آن است.    ایآنها را کم دارد  
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شود و هم    تیتثب  یکه مباحثه کنند تا هم مطلب قبل  دانندیخود م  فهیوظ  رند،یگیم  ادی

بعد  رخ  ییافزاهم استاد است که در حوزه راحت   یدهد. موضوع  اانتخاب  کار   نیتر 

  ن یا یدانشگاه یحدهاداد، اما در وا رییاستاد را تغ توانیم زیو وسط کار ن  افتدیاتفاق م

ن  ا  بای. تقرافتدیماتفاق  باز هم  اما  انتخاب کند  تا  به    رهیدا  نیدانشجو آزاد است  نسبت 

 حوزه محدودتر است. 

سا  یادامه    یمطالعه    یبرا به  رجوع    https://b2n.ir/b9360  5به آدرس      کنایا  یخبرگزار  تیمباحث 

 . د یینما
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات  نیمهفت

 « یبا حضور »دکتر رضا اکبر 

 فلسفه  یدانشجو یمعرفت  فی : وظاموضوع

 

اکبر  ه  ،یدکترضا  امام صادق)ع(،    یعلم  ئتیعضو  هفتم  ۲۲دانشگاه  در  علم  ن یاسفندماه،    یپژوهش  -   یدوره 

سخن پرداخت    راد ید، به اامام صادق)ع( برگزار ش   شگاهدان  اتیاله  یی دانشجو  یمشکات که به همت انجمن علم

 د؛ یخوان یآن را در ادامه مکه متن 

هست،    ن یاز توهم هم در ا  یی هاکه البته جنبه  م یریدانش قرار بگ  ی ها قله  ن یدر باالتر م یدار  ل یتما  ند یگویم یبرخ 

نج بکشد  که قرار است ر دی نظر گرفتر د ی خود را دارد. شما خود را چون کوهنورد ی زیانگالیخ ز ین  ر یتعب ن یاما ا

بب  هاهیو بتواند کوهپا  ردیقرار بگ  یی رتفاع باالو در ا به عالم نگاه کند. ممکن است    ییموضع باال  کیو از    ند یرا 

 است  ی عیجامعه باشم و طب یبرا ی دیفرد مف خواهمیم د ییبگو

چند سال  خود را در    دیرشده و شما داشما همراهتان    ال یقوه خ  د،یکنیاز خدمت به جامعه صحبت م  ی وقت  که

خودتان    ی زندگ  یکه شما برا ییهاداستان  نیو ا  کنندیدارند به شما رجوع م  یکه افراد   د ینیب یم  یتیدر موقع  نده یآ

 یفیسلسله وظا  کی دارد و    ی اقتضائات  ک یو ... هر  رمی دانش قرار بگ یها مختلف که قرار است در قله یها در قالب

 . کند یم جاد ی انسان ا یرا برا

که    ستی ن   نطوریا  م،یگویسخن م  هفیاز وظ  یوقت

  شتر ی. ب اوردیب  یبه دانشجو فشار یقرار است کس

ا ب   نیمنظور من  برا  یداستان   نیاست که    ی که 

  د، یکه با آن دار  ی او فاصله  د یکرد   ف یخود تعر 

  ا ی  شود یم  ر یتعب  فه یکه به وظ  فتد یب   یاتفاقات  د یبا

  ن ینهاد. بنابرا یگرید  زیاسمش را هر چ شود یم

که بخواهد در    یانسان را در موضع  ه فیکلمه وظ

ا بگ  نیمقابل  بدهد.    دینبا  رد،یسخن گارد  قرار 

مقدار کودک درون خود    کی   دی با کنمیفکر م

  ک یطرف و آن طرف بپرد و    ن یکه ا  میرا آزاد بگذار

ند انسان  در کنار تعقل و حس به انسان جهت دهد. خداو  ال یکه قوه خ  میمقدار اجازه ده 

نقش    ز ین   ال یقوه خ  یعنی  نیهم در کنار عقل داده است و ا  ال یخسان قوه  و به ان  ده یررا آف

 خود را دارد. 
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سا   یادامه    یمطالعه    یبرا به  آدرس       کنایا  یخبرگزار  تیمباحث  به 

n.ir/u71454https://b2    دییرجوع نما . 
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 جلسات مشکاتجلسه از سلسله  نیهشتم

 حضور »دکتر سلمان نژاد«  با

 ث یدر رشته علوم قرآن و حد  یدانشگاه ست ی: زموضوع

 

مشکات که به همت انجمن    یپژوهش  -  یدوره علم  نیاسفندماه در هفتم  21سلمان نژاد  پنجشنبه    ی مرتض  دکتر

شد  ات یاله  ییدانشجو  یعلم برگزار  صادق)ع(  امام  ادانشگاه  به  م   راد ی،  که  پرداخت  ادام سخن  در  را  آن  ه  تن 

در کنار   یقاتیتحق یاز ابزار ها  د یفعال است با دی با ثی قرآن و حد  ی پژوهش ها یکه در حوزه    ید؛کسیخوان یم

  اریگذاشتن ابزار پژوهش در اخت  اریدر اخت یعنیهدف   نیبا هم زیرشته ن   نیا  یدرس یخودش استفاده کند. واحدها

 شده اند. دانشجو انتخاب 

  ۶۰  ن یداشته باشند. ا  یمتفاوت  ی ها  کرد یرو  تواندیاست که م  ث یواحد حد  ۴۲و    ی ریو تفس   واحد قرآن   ۱۸  حدود 

 است   یتوجه یواحد حجم قابل

  یخی تار یهم از واحدها واحدها  ی سر ک یو  یثیاز مباحث حد یمین   شودیاست که م یثیواحد هم واحد حد  ۲۸

 شود.   یشروع م  ک یدر ترم  یلیتحل خی با تارمضاف است که    خیاست که به صورت تار

  ی آغاز م  ی لیتحص  ی و با عنوان مهارت ها ک یو پژوهش است که از ترم   ق یواحدها هم مربوط به تحق  ی سر  کی

 دارند.   یپژوهش کردیواحدها رو  نیو... که ا  میقرآن کر یمعنا شناس ا یبعد  ی در ترم ها  قیروش تحق ایشود و  

ما دروس  ند ابود   یموارد دروس تخصص  نیا

  ی مهم هستند و مجموعه    اریهم بس  یعموم

کارآمد است    یعلم  یدر زندگ  اریآن ها بس

  ت یکه شخص یکارشناس یکه پس از دوره 

م  یعلم شکل    ت یاهم  رد یگ  ی دانشجو 

 شود.   یآشکارتر م  یدروس عموم

  ن یترم سوم و چهارم از مهم تر  ایدوم    سال

ها  رشته    ییدانشجو  یزندگ  یسال    ی در 

کل  موثر در ش  اریاست که بس  ث یدقران و ح

پا  یعلم  ی وجه    یریگ در    ان یدانشجو 

 است  یکارشناس

ب   سال مورد  معموال  هم  م  یتوجه  یدوم  دانشجو  ردیگیقرار  که  است  بهتر  به    انیاما 

ا  ی درس  ی واحدها م  نیاعتماد کنند چرا که  تار  یرو  کنند یها تالش    د ی تاک  خیموضوع 

 . ابد ی  یم  دست  مهم ن یدانشجو به ا یکنند و پس از مدت



 

37 
 

37 

  فهمدیواحد ها را م  نیبهتر ا ابدی  ییواحد ها و نظم آن ها آشنا  نیداف ابا اه اگر    دانشجو

 . کنندیاستفاده م شتر یو ب

و با موضوع   میبه قرآن مراجعه کن   م یمستق می عادت داده شد  ی دانش آموز یدر زندگ ما

  ازمندیو ن   ستیطور ن   نیا  یرشته دانشگاه   کیبه عنوان    ثیقرآن و حد   یول  می مواجه شو

 .  شتری ب   اتیطور توجه به جزئ نیاست و هم یاری بس  به منابعمراجعه 

واحد    ۶۰  نیاست و ا  یمهم  اریاتفاق بس  ردیصورت بگ  یدر کارشناس  ثیقرآن حد   ی دانشجو  یخیتار  تیترب   اگر

   است. یقرآن ریتفاس  یفراگرفتن درک برخ یبرا  یخوب  ار یفرصت بس

طور است چرا که    نیهم هم  ث یحد  ی بدهد که درباره   قرآن به ما ابزار پژوهش در    مجموع واحدها قرار است   نیا

 . ستیقابل رجوع ن  مایدارد و مستق ی به فهم موارد متعدد ازین ثیحد

  ی واحدها کم توجه  نیبه ا  دیلذا نبا   ثیکننده هستند به خصوص در فهم حد  نییتع  اریبس  زین   یخیتار  ی ها  واحد

 نخواهد شد.   افتهیر ساختاذهن    کیشود مگر نه منجر به  

کار شده    ق یروش تحق  ی رو  ار یاست که بس  نیدر دانشگاه امام صادق ا ث یقرآن و حد  ی رشته    یها تیاز مز   یکی

 است.

  دایگوناگون ادامه پ  نیتحت عناو   یکارشناس  انیشود و تا پا  یآغاز م  یلیتحص  یهمان ابتدا با واحد مهارت ها  از

  یقیحق  یاست که به معنا  نیصادق ا  گاه امامدر دانش  ثیعلوم قرآن حد  یه  رشت  یها   زهیاز مم  گرید  یکی. کندیم

  ثیدر فهم متون و حد  ی شود اما نگاه ابزار  ی رشته خوانده م ن یکه در ا ی واحد انسان شناس مثال .ستی رشته ا ان یم

 دارد. 

  ی تخصص  ی متن  ا یثان   متن است و   کی اوال    ث یاست که قرآن و حد   نیا  رد یقرار بگمورد توجه    ار یبس  د یکه با   ی ا  نکته 

 متون بهره جست...  نیفهم ا ی ابزار ها برا نیاز ا د یبااست لذا  
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نینهم

 از مشهد مقدس    «ی حضور » حجة االسالم دکتر طالقان  با

 ی فلسف ستی ز ی: چگونگموضوع

 

اسفند،   ۲۲  ،یخراسان رضو یاسالم غاتیلگروه فلسفه دفتر تب یعلم  ئتیعضو ه ،یطالقان  یدعلیس  االسالمحجت

دانشگاه امام صادق)ع(   اتیاله  ییدانشجو  یمشکات که به همت انجمن علم  ی پژوهش  -  یدوره علم  نیدر هفتم

 د؛یخوان یسخن پرداخت که متن آن را در ادامه م   رادیبرگزار شد، به ا 

  سوف ی فل  ای  یفلسف  ست یز  یچگونگ  گر،ید  ریبه تعب  ای   مانهیحک  یزندگ  وهیوگو در مورد ش جلسه، به گفت  نیا  در

و   یفلسف ست یز یداشت که عبارت از »چگونگ یترکه ابتدا مطرح شد، عنوان مفصل ی. موضوعپردازمیشدن م

  ا«،یاست و ادات »  ی. عنوان بلند بود ل«یفلسفه در طول تحص  یدانشجو  کی   یالزم برا  یابزارها  ایشدن و   سلوفیف

است. در خود عنوان مفروض گرفته شده که    یفلسف ست یز  ی چگونگ  ی بر رو ماتقدم است و تمرکز بحث   لیتفص

نحوه  تواند یفلسفه م   یستیز  ن یچن  یشود و اکنون پرسش در مورد چگونگ  ل یتبد  ی زندگ  وهیش  ا ی  ست ی ز  یابه 

 است.

از    یونان ی  یریتعب  فلسفه و  است 

سوف  ایلوسوفیف است.  شده    ا یگرفته 

م به حکمت ترجمه  و    شود یاصوالً 

به   است و  یداردوست  ی به معنا  ولیف

معنا  بیترت  نیا به    ی فلسفه 

و  طلب   ی اندوزحکمت  ایالحکمه 

بخواه اگر  پس  تعاب   می است.    ر یبا 

کن  نیامروز  یفارس که    م، یاستفاده 

در آن   زین   یعرب  لیدخ  یهاالبته واژه

ا  ادیز و  زبان    نیاست  محاسن  از 

فارس م  یمعاصر    شود،یمحسوب 

  یمبتن  ا یهمراه و    یالحکمه داشت و زندگطلب  تیورمح  با   ی زندگ  توانیه چطور مت ک اس  ن یمسئله ا  گرید  انیب 

  ه ک  ست یچ  ل یفلسفه در طول تحص  ی دانشجو  ک ی  یالزم برا   یابزارها  دی د  ن یداشت و همچن  ی اندوزبر حکمت

 پرسش است.  نیادامه هم
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به آدرس       کنایا  یخبرگزار  تیمباحث به سا   یمطالعه ادامه    یبرا

https://b2n.ir/e94718  د ییرجوع نما . 
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیدهم

  بی معاونت محترم تهذ  «یحضور »حجة االسالم دکتر عالم زاده نور  با

 سراسر کشور  هیعلم یحوزه ها 

 ی عصر انقالب اسالم ی دانشجو  فی : وظاموضوع

 

  ن یاسفندماه، در هفتم  ۲۲  ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم  یعلم  ئت ی، عضو هزادهمحمد عالم  االسالمحجت

دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد،    اتیاله  یی دانشجو  ی مشکات که به همت انجمن علم  یپژوهش  -   یدوره علم

 د؛ی خوان یسخن پرداخت که متن آن را در ادامه م رادیبه ا

در    ان یدانشجو  ف یوظا  مورددر    میخواهیم

انقالعص اسالمر  کن  یب  منابع  می بحث  در   .

  م یرا به چند قسم تقس  یانسان   ف یوظا  ،یاخالق

پارهکرده ا  یااند؛  مورد    فی وظا  ن یاز  در 

و    ها ستهیارتباط، با   نیخداوند متعال است. در ا

تقوا    میدار  فهیوجود دارد و ما وظ  ییها ستهینبا

ر مقابل  بد و ... را دم و توکل و تعیکن  تیرا رعا

است که در قبال    یفی. دسته دوم، وظام یارخدا د

دارخودم برامیان  ما  با  ی .  و    سته یخودمان 

با  م یکن  ت یرعا  دی را با  ییها ستهینبا خود و    دی و 

بشناس  ی وجود  یهاتیظرف را  با  می خود  از خودشناس  دی و  نها  می کن  ی خودساز  ،یپس  به سمت آن کمال    یی و 

 . می کن زیپره اد یز یی جواز لذت م،یا هم باش نهت  یاگر تنها یو حت  میورزت ب عف دی و با  مینحرکت ک

  م، یکن  ت یکه حقوق را رعا  م یدار  فه یوظ  گر یکدی. ما در قبال  م یدار  گران یاست که نسبت به د  ی فیوظا  ز یسوم ن   دسته 

دسته دوم    ،یدگبن   ات یکه نسبت به خدا است، به اخالق  فی. دسته اول از وظا میی و دروغ نگو  می تواضع داشته باش 

  م، یدار  ی فیوظا  ز یموجودات ن   ری. البته نسبت به سا می نامیم  ی اجتماع  اتیو دسته سوم را اخالق   یفرد   اتیرا اخالق

 . میخود را داشته باش  فهیوظ  دیبا  ست یز ط یمثالً نسبت به مح

رجوع       r/b94152n.ihttps://b2به آدرس       کنایا  یخبرگزار  تیمباحث به سا   یادامه    یمطالعه    یبرا

 . د یینما
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیازدهمی

   ا«یحضور »حجة االسالم دکتر پارسان با

 معاصر  یانسان  ی: نقش فلسفه و حکمت در برون رفت بحران هاموضوع

 

  -   ی لمدوره ع  نیماسفند، در هفت  ۲۲دانشگاه تهران،    یعلم  ئت یعضو ه  ا،یپارسان   دی حم  نیوالمسلم  االسالمحجت

سخن    راد یدانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، به ا  اتیاله  یی دانشجو  یمشکات که به همت انجمن علم  یپژوهش

 د؛ یخوان یپرداخت که متن آن را در ادامه م

که    یکردیرو  بر اساس نوع  یاشاره کنم. هر فرهنگ و تمدن   یسازفلسفه در تمدن  گاهیبه نقش و جا  دیابتدا با   در

که دارد ساخته    یی هاانسان با اغراض و آرمان  کی  تی و بر محور هو  ردیگیو خودش دارد، شکل مانسان به جهان  

 یآدم نسبت به عالم و اهداف گاهیاز عالم و آدم و جا   ی ریصورت و تصو  ک یکه بدون    ست ین  ی تمدن  چی. هشود یم

است و ممکن    ازیغرض و ن   که انسان دارد به حسب  یکنش   . هررد یشکل بگ  دهد،یصورت ارائه م  نیاسب اکه به تن

ن  ن   ش ی ازهایاست  محدوده    ی و یدن   یزندگ  یازهایدر 

مجموعه اگر  انسان  ی اباشد.  جامعهاز  که  را    یاها 

ا  دهندیم  لیتشک در  خود  قرار    نیارتباطات  سطح 

  ات یکه در حد ضرور  دیآ یبه وجود م  یادهند، جامعه

  ی اجامعه چ یاست. ه ی ویدن  ی زندگ ی ازهایو ن  یزندگ

تصوبر  که   ست ین  جهان    ی ریاساس  و  خودش  از  که 

 . ردیدارد شکل نگ

ن   تفاوت تمدن  و  ا  ز یفرهنگ  که    ن یبه  است  صورت 

نرم جنبه  معرفت  یافزارفرهنگ،  تمدن    یو  و  دارد  را 

  د ی توجه دارد. تمدن با  ه یقض  یافزاربه جنبه سخت  شتر یب 

جسمان  امور  صورت  سازهساختمان  ،یبه  و  و  هها  ا 

زندگ  یامور  یتمام در  را    یکه  خود  دارند  حضور 

از   یکسریبدون   اسباترفتارها و من نینشان دهد، اما ا

و ُبعد نرم مسئله که    ردیگیها شکل نماهداف و معرفت

در مورد    نیتمدن است، فرهنگ نام دارد. همچن   روح

برا انسان  با  یدهشکل  یاغرض  تمدن  و    د ی فرهنگ 

است که با آن    یمراد امر  ند،نکیاز خودشان تصور ماد فقط  که افر  ست ین  یزیگفت که چ

 دارند.   ردارند و به آن باو ستیز
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سا  ی ادامه    یمطالعه    یبرا به   آدرس      کنایا  یخبرگزار  ت یمباحث  به 

https://b2n.ir/g94452    دییرجوع نما . 
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 شکاتجلسه از سلسله جلسات م نیهمدوازد

 حضور » حجة االسالم دکتر الهام«   با

 ی با فقه دانشگاه  ی: تفاوت مطالعه فقه حوزوموضوع

 

مشکات که به همت   یپژوهش  -  یدوره علم  نیاسفندماه، در هفتم  ۲۲  ،ینیصادق الهام، پژوهشگر د  االسالم حجت

که متن آن را در ادامه  رداخت  سخن پ  راد یبرگزار شد، به ا  دانشگاه امام صادق)ع( ات یاله  یی دانشجو یانجمن علم

 د؛یخوان یم

  ی در حوزه با دانشگاه است و آن بستر ینظام آموزش در  یاساس  یتفاوت  فرمودندیبه بنده م  یزمان   کیسند  اهللتیآ

  ن یمع  ی فضا  ک ی  دهد، یدانشجو قرار م  ار یکه دانشگاه در اخت  یی. فضا ستی است که در حوزه هست و در دانشگاه ن 

دارد و اگر هم نخواهد درس   ینیسقف مع   کیکند،   شرفتینحو هم پ  نیبخواهد به بهتر  و اگراست  کیو آکادم 

رشد وجود    ی برا  یدر حوزه بخواهد از فضا استفاده کند، بستر مناسب  ی روشن است، اما اگر کس  فی بخواند، تکل

  یی او را به حد اعال  تواند یدارد و م

پا نقطه  که  ندارد.    یان یبرساند 

ب  بودند    یکسان   علما  نیلذا در 

جا به  فضل  و  علم  در    یی که 

بد  دندیرس دارند    ل یکه کمتر 

خصوص از  حوزه    یهاتیو 

بوده است. گرچه حوزه    هیعلم

در    هیعلم که  آنچه  با  موجود 

فاصله    م،یبزرگان خواند   رهیس

به    یادیز هم  آنها  و  دارد 

آکادم  رفتند    کیسمت  شدن 

اکم  در حوزه ح  م یقد  ی و فضا

به ما    تواندیکه م  ی. اما بسترستین 

ب  اساتاست فراهم    شتر یکمک کند، در حوزه  و علما  شودیتر مهستند و راحت  شتری ب   دی .  استفاده کرد    ی از آنها 

به اخالق نفسان   توانندیکه م  میرا دار  یمتخلق  رابطه    ی در کماالت  باشند و  موثر  انسان 

  ی گاهعه دانشدر جام  یو شاگرد  یبطه استاددر حوزه متفاوت از را  زین   یو شاگرد  یاستاد

 است.
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سا  ی ادامه    یمطالعه    یبرا به  آدرس     کنایا  یخبرگزار  تیمباحث  به 

https://b2n.ir/k28377   دییرجوع نما . 
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیزدهمیس

 نگهبان«   یراشو ی شب زنده دار از فقها  اهلل ت یحضور »حضرت آ با

 در مسائل مستحدثه   یفقه ی : کاربست هاموضوع

 

اسفندماه، به همت انجمن    ۲۳در مسائل مستحدثه«، از سلسله جلسات مشکات، شنبه،    یفقه  یها»کاربست  نشست 

نگهبان، به    ی شورا  ی قهادار، از فزندهشب  اهلل تیآ  یدانشگاه امام صادق)ع( و با سخنران  ات یاله  ییدانشجو  یعلم

 د؛یخوان یبرگزار شد که در ادامه مشروح آن را م  یمجاز صورت

  شوند؛ یپر ارزش در اسالم هستند که از دو منظر ارزشمند محسوب م ی هاسه ماه رجب، شعبان و رمضان، ماه نیا

ها قرار  انسان یارتقا یاپر ارزش بر اریسه ماه را سه فرصت بس   نیذاته است که خداوند ا ی از نظر خودشان ف یکی

شده که از جمله روزه   انیدر اسالم ب زیفرصت ن  نیااست. لذا راهکار استفاده از    ییفرصت استثنا  کی و    ده است دا

  زین  ردیپذیکه خدا دارد که خطاها را م  یانگارو سهل  یمغفرت اله  یو استغفار و مراقبت از نفس است. از طرف

واقع شده است. ماه رجب مبعث رسول  ماه  ه  س  نیاست که در ا  یحوادث مهماز نکات است. از منظر دوم،    یکی

قدر  آن  بعثت خدا)ص( است که م

پر عظمت است که اگر مبعث را 

کن جدا  خلقت  خلقت    م،یاز 

و    شود یامر پوچ م  ک یبه    لیتبد

لغو خواهد شد.    میخلقت عظ  نیا

  ن یدر ا ی چون اگر بنا است زندگ

منها  ایدن  و  شود    ی خالصه 

و    ی خدا  یهاییراهنما متعال 

اوص)ایانب و  چه    ایع(  باشد، 

  ی دارد؟ به خصوص برا یماحصل

با مشکل    شان یزندگ  هک  ی کسان 

 و نواقص و ... همراه است. 

و    نیو تقن  عیها راهکار دارد و تشرهمه حوادث بشر در تمام زمان  یخداوند برا  میی گویراستا است که م  نیا  در

از    ایدن   یکه زندگ  ستین   نطوری است و ا  وستهیهم پبهتا انتها حلقات  ز ابتدا  ر ابش  یزندگ  قتیقانون دارد و در حق

 یما دارا  اتیخلق  یو حت  نجایبرزخ منفصل باشد. اعمال در ا  یدر زندگ  یرگذاریتأث

بنابرا است.  بعد  نشئات  راهنما   د یبا  نیآثار در  و  بداند در    ییانزال کتب  بشر  تا  باشد 

امناسبت  ن یا  ر کند. چه کا  د یبا   ی مجاالت مختلف زندگ   ی هاها فرصتماه  ن یها در 
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  م یماه رمضان آماده شو  یما قرار داده است تا برا   اریاست که خداوند در اخت  یمغتنم

 است.  ی و معنو یروح اتیرقکه ت

سا   یادامه    یمطالعه    یبرا به  آ   کنایا  یخبرگزار  تیمطالب  درس    به 

b2n.ir/w92596https://   دییمراجعه نما . 
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 جلسه از سلسله جلسات مشکات نیچهاردهم

عارف گمنام و از شاگردان عالمه    ی آمل   ی نیاهلل حس  تی حضور »حضرت آ  با

   «یحسن زاده آمل 

نگاهموضوع با  عرفان،  مقدمه  علوم  اخالق)همه  درس  حضرت    ی عمل  یعلم  رهیبه س  ی: 

 (یعالمه حسن زاده آمل

  ی پژوهش  -   ی دوره علم  ن یاسفندماه، در هفتم  ۲۳قم،    ه یاستاد درس خارج حوزه علم   ،یملآ  ینیحس   یدعلی س  اهلل تیآ

سخن پرداخت    راد یدانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، به ا  اتیاله  یی دانشجو  ینجمن علممشکات که به همت ا

 د؛ یخوان یکه متن آن را در ادامه م

قرآن    قتیارت از قرآن است و همه ما را به حقعب  که کنمیرسول خدا)ص( شروع مخود را از حاصل بعثت    سخن

هدا که  کردند  محکم  تیدعوت  ه  تیهدا  نیتر قرآن  که  اساس    یتزلزل  چیاست  چون  ندارد،  وجود  آن  در 

 قتیحق نیبه ا  یبه مقوله فطرت اشاره شده است. کسان   زیقرآن با فطرت ما سازگار است که در قرآن ن  یهاآموزه

با  با  یرمتناهیخدا غ  یانسان به سو   یتعال  ریشند. اگر سقرآن راه دارند که مطهر  سخن را در دو بعد    نیا  د یاست، 

  م یدر صراط مستق  ی اعده  م؛یکن  بیتعق

کنند.    شتریسرعت خود را ب   د یهستند و با

ن   یعنی کند    ست،ی انحراف  سرعت  اما 

رفتند و    راهه یهستند که ب   ی ااست و عده

 برگردند.   میستقبه صراط م  د یبا

ه، توبه از دو کس  زاده حسنقول عالم  به

توبه کنند    دیبا  ریسِ  یاز کند  یاعده  د؛یبا

ب  را  خود  سرعت  دوم    شتر یو  و  کنند 

با  ی کسان  توبه    دی که منحرف هستند که 

مستق صراط  به  و  بازگردند.    م یکرده 

در    یعنی  یریپ  نیزاده در سنعالمه حسن

ه عمرم  ، به من گفتند که به گذشت۸۰دهه  

از عمرم   ندهینم که در آک ی زندگ ی حواسم را جمع کردم طور ی دارم. از همان نوجوان مت ن ندا کنم، یمکه نگاه 

  ی چرا فالن مطلب را گفتم، ا  ا ی  کردم یکاش نم  ی که چرا فالن کار را کردم و ا  م ینگو

 طهارت الزم در محضر قرآن.  شود یم نیو ا  گفتم یکاش نم

  یکتاب  شان ی اساس، ا ن یو بر ا  دهد یانسان را پوشش م ی ازهاین  دارد و همه   تیجامع قرآن

  نکه ی از اعاظم، انسان در قرآن را دارند، مانند ا  گرید  یبه نام »انسان و قرآن« دارند و برخ

ب   یاست که بخش  یاآنان قرآن مجموعه  دگاهی در د انسان است که    تیشخص  انیاز آن 
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و نه انسان در قرآن  به نام انسان و قرآن دارد    یاما استاد ما کتاب   ن،انسان در قرآ  شود یم

دو کفه    نیکفه قرآن، ا  کی و    د یکفه را انسان بگذار  ک یدو کفه دارد،    یی وترازکه اگر  

.  ابدیپرورش    ی است که انسان در معرفت ربوب   ن یا  ی قرآن برا  قی . حقاستندی با زانیم د یبا

 . رودیه و به کجا مبداند از کجا آمد نسان گفته که ا نیا یرا برا دیسوره توح

سا   ی ادامه    ی ه  العمط  یبرا به  آدرس     کنایا  یخبرگزار  تیمباحث  به 

https://b2n.ir/j76979   دیی رجوع نما . 
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 جلسه  پانزدهمین
 میالنی علی  سید اهلل آیت حضور با

 یحدیث های مطالعه در  اولویت:  موضوع

 

  سیدعلی  اهلل آیت حضرت محضر  در مشکات   جلسات ه سلسل از جلسه   پانزدهمین

 . شد برگزار  دانشجویان از تعدادی حضور با  و له  معظم بیت  در  حدیثی های مطالعه در  اولویت موضوع با  میالنی

  گرفته  قرار مشکات دوره   مخاطبان مندان عالقه  دسترس در  آن  صوت و  شده برگزار  آفالین  صورت به  جلسه این

 .است

  دینی مسائل   اخذ منابع  مهمترین  جمله از که  افزودند  قرآنی های  مطالعه  به   تاکید بر  عالوه سه لج این در  ایشان

  اربعه  کتب ایشان  همچنین.   شود   پرداخته آن به آن  درست  مسیر   از و  صحیح بطور باید   که باشد  می روایات

 . فرمودند  کتب  این مطالعه  بر  تاکید و  شمردند  حدیث منابع ترین غنی از را حدیثی

 

  در. فرمودند علوم  این کلیت مورد  در  توضیحاتی  و  درایه  و  رجال علم مورد  در نکاتی  ادامه  در ایشان  همچنین 

  جواب ایراد  و  بحث به   نیز  ایشان و  کردند مطرح  را خود  سواالت  حاضر جمع  نیز  ساعته 2  حدودا جلسه این پایان

 . پرداختند ها
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   یدر مطالعات اسالم   یارشتهانیم  ی کردهایوبا ر  یی آشنا  ی آموزش  یدوره   .2

 

 مقدمه 

سلسله    یدانشگاه امام صادق )ع( در صدد برگزار  اتیدانشکده اله  ییدانشجو  یعلم  انجمن

  یی افزاجهت دانش به «یدر مطالعات اسالم یارشتهانیم یکردها یبا رو  ییآشنا  یآموزش  یبا عنوان »دوره یجلسات

اله  انیونشجدا عل  یاسالم  معارف  ات،یرشته  ارشاد  حد  ش یگرا  الخصوصیو  و  قرآن  همچنdعلوم  و    ن یث 

 عرصه بوده  است.  ن یدر ا ی ارشتهانیم  یهاانجام پژوهش  ی سوحرکت به ی افراد برا نیدر ا  یساززهیانگ

دانشگاه ها و مراکز   ی لیتعطکار خود را آغاز کرد اما بعد از مواجهه با  98/99ی لیدوره از ترم اول سال تحص نیا

  1399زمستان سال    تایانجام شد و نها  یآن در عرصه مجاز  تیکرونا ادامه فعال  روسیو   وعیکشور بر اثر ش   یعلم

 . افتی  انیپا یدوره به صورت رسم نیا

ت  قصد دارد جلسات مطالعا  اتیاله   یدوره انجمن علم  نیاز ا  نیبه ذکر است که با توجه به استقبال مخاطب  الزم

ا  انیم قرآ  ی رشته  رشته  حددر  و  همچون    ث ین  را 

 دفعه به صورت تک جلسه ادامه دهد.   نیگذشته اما ا

ا  شرکت را  نیدر  برا  گانیجلسات  و    ی بوده 

درصد جلسات شرکت    60از    ش ی که در ب   یان یدانشجو

  حضور در دوره صادر شد.  یداشته اند گواه

اسات دوره  این  برگزاری  در  در  دانشکده   محترم  ید 

 ا نقش موثری داشتند. آنه نتخاب اساتید و دعوت ارا

 دوره نیمخاطب

در سراسر    یشدن جلسات آموزش   ی با توجه به مجاز 

دوره توانست    نیکرونا ا  روسیو  وعیکشور بعد از ش

کشور    انیدانشجو  زبانیم سراسر  از  مندان  عالقه  و 

  باشد.

بس  نیا  ی اله  تیلطف و عنا   به  مورد استقبال    ار یدوره 

قرار گرفت به   ثیحد  ندان رشته علوم قرآن وعالقه م

ا ا  یگونه  دانشجو  نیکه   بر  همه    انیدوره عالوه  از 

  د ی ، موردتوجه اسات  یو دکتر   د ش ار  ،یمقاطع کارشناس

 مختلف من جمله  یدانشگاه ها   یعلم ئت یو ه



 

51 
 

51 

خواهران، دانشگاه رفسنجان    سی دانشگاه پرد  مذاهب،دانشگاه   ث،یدانشگاه قرآن و حد 

محترم در جلسات به عنوان حضار شرکت کننده    د یاسات  ن یار گرفت که حضور او... قر

 شد.    یجلسات م یموجب باال رفتن سطح علم

عالقه مندان به رشته قرآن و    از  مخاطبان دوره  ،یاز نظر سنج  یطبق آمار و ارقام ناش   بر

علم  ثیحد مراکز  فردوسسراس  ی از  دانشگاه  همچون:  خل  ،یر کشور  دینی  دانشگاه  ارف  ج یمجتمع  الرستان،  س 

دانشگاه  گرگان الر،  آزاد  دانشگاه  دانشگ،  تهران،  اسالمی  مذاهب  دانشگاه  بهشت  ،یفیلط  اهتهران،    ،یدانشگاه 

حوزه قم،    راز،یدانشگاه ش   رجند،یتهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ب   یباهنر کرمان، جهاد دانشگاه  د یدانشگاه شه

دانشگاه مازندران،  دانشگاه    ز،یتبر   یمدن   دیشه  دانشگاه رفسنجان، دانشگاه  ،یی. دانشگاه عالمه طباطباالمیحوزه ا

  قاتیامام صادق، واحد علوم تحق  س ی دانشگاه پرد  زد، ی  بدیم  یاهلل حائر  تیآ  انشگاهآزاد واحد تهران جنوب، د

دانشگاه  مدرس، دانشگاه هرمزگان،    تیدانشگاه ترب   ،یاسان رضوخر  هیخوزستان حوزه علم  هیتهران، حوزه علم

پرد  هیقم، حوزه علم   انیاد دانشگاه  الزهرا، دان   یفاراب   س ی کرج، دانشگاه سمنان،  دانشگاه    شگاهقم، دانشگاه  قم، 

)  در این دوره    مشهد  می مشکات، دانشگاه علوم و معارف قرآن کر  هینور تهران، حوزه علم  امیدانشگاه پ  رجند،یب 

 . ( شرکت داشته اند ختهیجسته و گر  یمنظم و برخ یبرخ

سلطان العلماء بندر لنگه   یاز برادران اهل سنت از مراکز علم یضور تعدادجه است ح جالب تو ان یم ن یدر ا آنچه 

 دوره بود.  نیاست در ا یفیلط یامام شاطب یو موسسه مدرسه عال

  از مخاطبان   یکیکشور محدود نشد بلکه  داخل  دوره به    نیموارد  الزم به ذکر است که مخاطبان ا  نیبر ا  مضاف

ف از  التحصدوره   ان   و  النی ارغ  آ  یران یخبگان  ام  بودند که    کایآمر  یت  یدانشگاه  از  کشور  در خارج  و ساکن 

ره بود که باعث شد در  جلسات  دو  ر یبا سا  شان یا   یی جهت آشنا  ی مقدمه ا  ی حضورشان در جلسه دکتر پاکتچ

 داشته باشند.  زشرکت یجلسات دوره  ن  یباق

اظهارهر حال آنچه مو  به ام  یندرسخ  جب  برگز  یدواری و  مستحدثه و    یبا موضوعات علم  یجلسات  یاراست، 

است    یالسالم به خصوص در دوران آموزش مجاز  هی دانشگاه امام صادق عل  یعلم  یپژوهشگر پسند توسط نهاد ها

شاهد حضور   دوره نیدرست همانطور که ا   .باشد  یعلم   تیمرجع یهر چند کوچک در راستا  یتواند گام  ی که م

 . کشور و اهل سنت بودان از سراسر و عالقه مند انی از دانشجو یاریبس

  م یمدارک آن در صورت در خواست قابل تقد   یتمامبه ذکر است تمام آمار و ارقام داده شده مستند بوده و     الزم)

 باشد(  یم
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 :اساتید دوره  
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موضوع   با  علمی  زبان» جلسه  پژوهشکاربست  در  و  شناسی  قرآن  های 
 «ث حدی

جلسه  کارگا  این  دو  پنجشنبه،    ه()شامل  تاریخ  ساعت    1399  آذرماه   6در    18الی    14از 
بستر  به در  برخط  دکتر    روماسکایصورت  پاکتچیبا سخنرانی  علمی  ،  احمد  هیئت  عضو 

« برگزار  های قرآن و حدیثشناسی در پژوهشکاربست زبان، و با عنوان »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایان  ش  مندان به مباحث مربوطه، از داخل و خارج از کشور حضور یافتند. نفر ازعالقه  130در این جلسه بیش از   ردید.گ

ای در مطالعات  رشتهرویکردهای میانکننده با  ذکر است که هدف از برپایی این جلسات، آشنایی دانشجویان شرکت
گاهی از جایگاه    رویکردها در آثار پژوهشی و  اسالمی، منابع مطالعاتی مفید برای چگونگی کاربست این همچنین آ
 باشد. مطالعات اسالمی می  رویکرد مزبور و کارکرد آن در جبران خالءهای موجود در

 

 گزارش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:

 

پاکتچ ا   یدکتر  معرف  نیدر  به  و    کردهایرو  یجلسه 

  ی تعدادپرداخته و    یشناسزبانمختلف دانش   یهاحوزه

  ف یتأل  هانهیزم  نیتاکنون در ا  که  را  یاز آثار ارزشمند

برا ب   یگشته  و پژوهش در دانش    ییو آشنا   شتری مطالعه 

معرف نمونه  یمزبور  ا  یانمودند.    کردها، یرو  نیاز 

 ،یشناسیجا  ،یشناسترجمه  ،یشناسکارکرد   ،یمعناشناس

 . باشدیم ،یشناسشهیمحتوا، ر  لیتحل

نموده    دانش اشاره نینرفته« در ا  یهاسپس به »راه   شانیا

اسالم  ی فراوان   ی ءهاو خال  مطالعات  وجود    یرا که در 

زبان منظر  از  و  تحل  یشناسداشته  بررس  لیقابل    ی و 

از    باشد،یم استفاده  مانند  کردند؛  نشان  خاطر 

احاد   یشناسشهیر مفردات    ی شناسشهی ر  یبررس  ث،یدر 

شمال  ی جنوب   یعرب  کر  ر د  یو  قرآن  با    ، میارتباط 

از    یریگوام قرآن  صَرف    ،یسام  ریغ   یهازبانواژگان 

 . می در قرآن کر  یشناسش ی گو ،یزبان عرب  یخیتار
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واژگان مذکور در قرآن    یشناس شهی از ر  یی هانمونه  یکارگاه، استاد پاکتچ  نیدر ادامه ا

حد ب   ثیو  توض  انیرا  به  و  هر    قیدق   حینموده  مختصر  عناو  کی و  الذکر  سابق  نیاز 

کنندگان با  شرکت ییاز وقت کارگاه و آشنا   شتر ی ب   ی ریگبهره  ی البته برا  شان یا  پرداختند. 

نمونه  ک یهر    اتیجزئ و کتب  ها، از  مقاالت  بودند،    ی به  نموده  نگارش  به قلم خود  که 

 ارجاع دادند. 

ه و  کنندگان اختصاص دادشرکت  یشده از سوکارگاه را به سؤاالت مطرح  نیاز ا  یان یساعت پا  می محترم ن   استاد

 رائه نمودند. ا کیهر   ی در خور برا  ییهاپاسخ
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موضوع   با  علمی  رو  یی »آشناجلسه  تحل   کرد یبا  در  منبع   یخی تار  ل ینقد 

 س« ی بن ق میاز کتاب سل  یی هانمونه یبا بررس  ات، یروا

 

صورت  به  20  ی ال  18از ساعت    1399ماه  خرداد  22پنجشنبه،    خ یجلسه در تار  نیا

در رشته علوم قرآن   یآموخته مقطع دکتردانش ،یدکتر محمد قندهار  ی رانبا سخن  رومیاسکاط در بستر برخ

»آشنا  ث یو حد  عنوان  با  و  تهران،  دانشگاه  رو  ییاز  تحل  کردیبا  در  منبع  بررس   ات،یروا  یخ یتار  لینقد    ی با 

 دیبرگزار گرد س« یبن ق  میاز کتاب سل ییهانمونه
 

 

 شده:و موضوعات مطرح حلیلی از مباحث گزارش ت

 

روش را مورد    نیا  یهایکاست  یاشاره نموده و برخ  ثیدر نقد اسناد حد  یسنت  کرد یآغاز به رو  دریقندهار  دکتر

  ی روش سنت  نیکه ا  یبه اشکاالت  ان،یم  نیقرار داد. در ا  یبررس

و موجب    آورد یبه وجود م  انیناصواب راو   لیتعد   ا یدر جرح  

 اشاره داشت.  ددرگیم ات یروا فی تضع ا ی ح یتصح

  نیطوال وارده از معصوم   ثیگذرا به احاد  یاشارهادامه ا  در

  شیگمان پ  نیا  ی داشتند که گاه  انینکته را ب   نی)ع( نموده و ا

که در واقع   یاست، در حال ثیحد  کی که تمام متن  د یآیم

حاصل چند متن به هم متصل شده است و    ،یمتن طوالن   نیا

 . ت ند ]محذوف[ اسد س چن  یبلند، در واقع دارا ثیحد

کاربردها  یردهاقن  دکتر از  نمونه  چند  ذکر  به    ی سپس 

بررس  نیا  یریکارگبه در  سل  یدانش  ق  می کتاب  و    س ی بن 

)ع( پرداختند و    تیاهل ب   لیآن کتاب از فضا  اتیروا  ژهیو به

را از    اتیروا  نیا  س،ی بن ق  م یه سلاذعان نمودند ک  جهی نت نیبد

ا   ی غالبا بصرنموده که    افت یدر  ی مختلف  انیراو به    وبوده و 

 است. نموده  فیدر بوم بصره کتاب خود را تأل ،یوتمال قاح
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 جلسه علمی با موضوع »تاثیر حدیث و دانش های آن در علوم اسالمی« 

پنجشنبه،    این جلسه در صورت به  19  یال  17از ساعت    1399  ماهوریشهر  27روز 

قرآن  استاد گروه علوم    یزدیا   یهددکتر م   یآقا  یبا سخنران  رومیبرخط در بستر اسکا

 . د یدانشگاه امام صادق )ع( برگزار گرد ثیحد و

 

 مباحث و موضوعات مطرح شده:  ی گزارش تحلیلی از  برخ 

 

منظور،    نیاشاره نموده که بد  یمعارف اسالم  حیمهم فهم صح  گاه یدر آغاز سخنان خود به جا  یزدیدکتر ا  یآقا

وجود    ی ریدر کتب تفس  ات یاز روا  یتوجهدارد. حجم قابل    یارف اسالمدر شناخت مع  یی واال  گاهیجا   ثیعلم حد 

  ات یآ نکه یاند. در واقع با ادانسته یروائ ریبه تفس هرا اشار هم«یللناس ما نزل ال نیّ»لتب هی از مفسران، آ یاریدارد و بس

سؤاالت است،  روشن  آ  یبرا  یحت  یقرآن  پ  ات یصحابه در خصوص  روا   آمده یم  شیقرآن  ادر    اتیو    ن یحل 

اعتبار خبر    یهمگ  نیاست. مفسرمعضالت راهگشا بوده  

که    ییعالمه طباطبا   ی. حتاندرفتهیرا پذ   ر یمتواتر در تفس

ک اتخاذ  را  قرآن  به  قرآن  رواروش  به  متواتر    اتیرده، 

اکندیاستناد م بر  قرائن    ات یروا  ن،ی. عالوه  به  محفوف 

 است.  رشیهم مورد پذ

در علوم مختلف    ثیحد  علوم  تیدر ادامه به اهم  شانیا

ک روا  می رقرآن  و  داشته  قرآن   اتیاشاره  علوم  در    ، یرا 

دانستند؛ مانند علم اسباب النزول که به   تیحائز اهم  اریبس

روا تفس  اتیشکل  کتب  به  و  شده  وارد    یرینقل 

از قراء و    ییها تیشکل روابه-   زیاست. علم قرائت ن شده

نسل  شان یا  انیراو گرد  یبعد  یها به  نمونه  دی منتقل   .

اسبعه    ات یروا  گر،ید ن احرف  و  فهم    ز یست که صحت 

ن دارد که خود  در علوم قرآ  ینقش مهم  ها،نیدرست ا

قرآن   خ یتار گر،ی. علم دباشدیم  ث یوابسته به علوم الحد

تار از آن  بستر    رایمصحف است ز  خیاست که مراد  در 

 . گنجدیقِسم م نیدر هم   زین   یجیتدر ای  یزمان جمع گشته است. نزول دفع
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 م« یساختگرا در مطالعه قرآن کر  یمعناشناس  کرد یوع »روبا موض    یجلسه علم

 

صورت برخط در  به  12  یال  10از ساعت    1399ماه  مهر  18جمعه    خیجلسه در تار  نیا

  یپژوهشگاه علوم انسان   یعلم  أتیرهنما )عضو ه  یدکتر هاد  یبا سخنران   رومیبستر اسکا 

 . دی برگزار گرد  ( و با عنوانیو مطالعات فرهنگ

 

 مباحث و موضوعات مطرح شده:  ی لی از  برخ گزارش تحلی

 

دانش در کشور   نیبودن ا  دیاشاره کرده و بر نوپد  رانیدر ا یعلم معناشناس  خچهی رهنما در آغاز جلسه به تار دکتر

نمودند.    د یأکت  ر یدر دو دهه اخ  ث یبا علوم قرآن و حد  ی ارشتهانیدانش م  ک یعنوان  و خصوصا استفاده از آن به

به هر دو رشته علوم قرآن و حد  یهشگران پژو  انیدر م   کردیرو   نیا  یروش   یهابیبه آس  ان،یم  نیدر ا و    ثیکه 

 شد. تسلط ندارند، پرداخته یرشته معناشناس

  ل یو تحل  یگذرا به تفاوت معناشناس  یااشاره  شانیادامه، ا  در

  ی بررس هرگونه   یداشتند: معناشناس ان یقدماء داشتند و ب   یلغو

ن  نبا  ست یمعنا  با تحلن  آ  دی و  لغوی قدماء برابر دانست.    ل یرا 

و همواره    شود،ی... م  ای  یشناختروان  ای  یگاه فلسف  یمعناشناس

ن  زبان  جنس  معناشناسستیاز   linguistic)  یزبان   ی. 

semantic معنا مطالعه  به  یی(،  که  نظاماست  در  شکل  مند 

(  یبند)صورت  یاررمزگذ  ،یعیطب  یهاواژگان و دستور زبان

  ی کلمه پس از تلفظ آن توسط انسان، بررس  ی عنیاست.  شده

 . شود یم

در قرآن    یاز کاربرد معناشناس  ییهانمونه  انیب   ،یبعد  مبحث

بد   میکر که  واژه  نیبود،  مورد    مانیا  یهامنظور،  تدبر،  و 

  یی معنا   ی هاقرار گرفت. در ادامه، مسأله حوزه  ی مطالعه مورد

گرد به  د ی مطرح  نمعو  حونوان  معنا ونه،  در ژه  وا  ییزه  گناه 

 واقع شد.   یمورد بررس م،ی قرآن کر
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که    ی ات یدر آموزش قرآن به کودکان؛ آ   یبا موضوع »تأمل   ی جلسه علم

 شود« ی نم ه یها به کودکان توصآموزش آن

 

  تیدانشگاه ترب  یعلم  أتی نژاد )عضو ه  ستهیاکبر شا  یدکتر عل  ی جلسه با ارائه آقا  نیا 

 . دی برگزار گرد  یبه صورت مجاز 12  یال 10از ساعت   99 ی د 3 در روز چهارشنبه (  ییرجا دیهش ر یدب 

 مباحث و موضوعات مطرح شده:  ی تحلیلی از  برخ  گزارش

غرب    یایدن   ش یداشته و به گرا  د یتأک  اتیآموزش قرآن به کودکان بر اساس روا  تیدر آغاز جلسه به اهم  شانیا

نمودند    ین و روا  یروح  یها به مسأله آموزش اشاره  ن به کودکان  امروزه  از    زیو گفتند:  با رسانه  ارتباط کودک 

اتخاذ    یخاص  تیاهم و  بوده  کود   حیصح   کردیرو  ک یبرخوردار  آموزش  وجود    اریبس  کاندر  است.  مهم 

  ت یاصل ترب  ت یو... نشانگر اهم  یها، قضاوت اخالقارزش نییگرا، تب محور، عاطفهاراده ر یمختلف نظ  یکردها یرو

الفطرة« اشاره    یعل والدةبه »  ز ین   ات یاست. در روا  دککو

ا بر  ترب   دی امر تأک  نیشده و  نادرست، سبب    ت یدارد که 

. لذا پرورش  شود یکودک م  ح یناصح  تیو ترب   یگمراه

  ت یدارد. اگر ترب   یاژهیو   ت یتفکر خالق در کودکان، اهم

خواهد شد    زیگربرود، کودک سلطه  یپرورسلطه یسوبه

  ن، ینو  تیترب   کرد. لذا در  واهدفرار خ  ی ریپذو از فرمان

افزا کودکان،  احساسات  بر  و    یکنجکاو   ش ی تمرکز 

م مسأله  حل  ب باشد یقدرت  ا  یتوجهی.  اثر    نیبه  مسأله، 

  ی نشان داده و امروزه نسل ز یخود را در نوجوان و جوانان ن 

 است. آورده د یطلب پدسرخورده و راحت

بخش دمحترم د  استاد به    یگریر  از    ییهانمونهاز جلسه 

د  اتیآ که اشاره  آن  اشتند  کودکان  آموزش  به  ها 

برا  یمتعدد   یذهن  یهاچالش  به  یرا  خواهد  آنان  همراه 

  ی برا  می باره فرمود: هرچند قرآن کر  نیدر ا  یداشت. و

  یافراد نه یاز قرآن به برخ یبخش موزشکه از آ یاتیهمگان است، و روا  یاز آن برا یهمه مردم و استفاده اخالق

کودکان آموزش    یسادگبه  توانیرا نم  اتیاز آ  یرا انکار نمود که برخ  نیا  توانیاما نمندارد؛    یشده، اعتبار چندان 

 داد.  
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توسعه   در  آن  جایگاه  و  کهن  مصاحف  تحقیق  موضوع  با  علمی  جلسه 

 مطالعاتی

  یرتضدکتر م ی با ارائه آقا 21تا    19از ساعت   ۹۹اسفند    13جلسه در روز چهارشنبه    نیا

نشر قرآن کر   قاتیواحد تحق  ری)مد  یتوکل به صورت مجازمیمرکز طبع و  برگزار   ی( 

 . دیگرد

 

 مباحث و موضوعات مطرح شده:  ی تحلیلی از  برخ  گزارش

 

به تار  یتوکل  دکتر کتابت قرآن    یطوالن   اریاشاره داشت و از سابقه بس  ی مختصر نسخ قرآن   خچهی در آغاز جلسه 

اس  میکر گفته  به  گفت.  تحقسخن  محترم،  ک  ق یتاد  نسخه  بس در  قرآن  از دامنه  اریهن  قرآن  کتابت  است.  دار 

پ  یبه درازا  ی ااست که سابقه  یاسالم  ی هاسنت  ن یربازترید را    یصنعت چاپ، کتابت دست  شیدای اسالم دارد. 

نسخ مختلف قرآن در    یاز مخطوطات قرآن   یبزرگ  راثیپس از چهارده قرن، م  یکاهش داد؛ ول وجود دارد و 

با   پراکنده  ا یسراسر دن   یهاوزهم  نه یگنج  نیحال، ا  نیا  است. 

 است. مورد غفلت واقع شده م،یعظ

 

 ن یدر غرب، سابقه ا یپژوهسپس با اشاره به سنت نسخه  شانیا

از سنت مشابه آن در جهان اسالم   شتر یموضوع را در غرب ب

 ی از مسلمانان، محققان غرب  ش ی پ شان،یدارد دانستند. به گفته ا

مسلمانان با   یهاشهیبق اند نسخ قرآن، به سنجش تطا   یررسبا ب 

آدلر بود   اکوبی  راد،اف  نینسخ کهن قرآن پرداختند. از نخست 

موزه  یکیکه   در  کهن  مصاحف  قرآن   ییاروپا  یااز  با  را 

 ی نولدکه و برگشتسر به کار ز یکرد. پس از او ن  سه یمقا یچاپ

او،   از  پس  زدند.  دست  تص  یکیمشابه  شاگردانش   ر یاواز 

ها در آن  یکرد و مانع از نابود هی هاز مصاحف کهن ت یاریبس

ا آگوت و فرانسو دروش به ینب نی. همچن دیگرد  یجنگ جهان 

از سده  یبررس برجامانده  اسالم   نینخست  یا همصاحف کهن 

نتا و  پروژه  ی اارزنده  ج یپرداختند  امروزه  کردند.   ی اارائه 

به »کورپوس کوران  بررس  کوم« یموسوم  قرآن   نیر تنکه  ی به    ا یدر دن   برجامانده   ی نسخ 

اح  پردازدیم درصدد  نتا  یایو  است.  برگشتسر  سا   قاتیحقت  نی ا  جی روش  به    یتیدر 
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« مcorpuscoranicum.deآدرس  منتشر  مکشوفه    شودی«  نسخ  تمام  شامل  که 

از نسخ مهم    یو چاپِ برخ  قی دارد که به تحق  زین   یگریمؤسسه، پروژه د  نیاست. هم

 . زدپردایم  یقرآن 

 

 

 ان« یاد  ی قیمطالعات تطب  ی شناس روشبا موضوع » ی جلسه علم

 

  یشناسبا موضوع »روش  یدر مطالعات اسالم  یارشتهانیم  یکردهایبا رو  ییجلسه از سلسله جلسات آشنا   نیآخر

  ی آقا  ن یبا ارائه حجه االسالم والمسلم 21تا  19از ساعت  ۹۹اسفند   14در روز پنجشنبه    ان«ی اد یقیمطالعات تطب 

 . دیبرگزار گرد  ی و مذاهب( به صورت مجاز  انیدانشگاه اد ی علم أتیه )عضو  این دکتر مهراب صادق

 

 

 

از  گزارش موضوعات    یبرخ   تحلیلی  و  مباحث 

 مطرح شده: 

ن   دکتر تنوع    ایصادق  گسترش  به  اشاره  با  جلسه  آغاز  در 

اهم  ینید بر  حاضر،  جهان  تطب  ت یدر    ان یاد   یقیمطالعات 

به   دیتأک ا  نمودند.  نم  شان،ی باور  سکوت    انتویامروزه  با 

به د  امر    نیخود سخن گفت. ا  نیاز د  ،ینی د  گرانینسبت 

آن    ی هاو شاخه  ی قیتطب  ات یچون اله  یموجب شده علوم

  ی ستی که تجربه ز  ی کسان   یبرا  ینی . تنوع دابدی  اج رو  ار یبس

اما   رسد؛یباره دارند، قابل تحمل و جذاب به نظر م نیدر ا

چ  یکسان   یبرا )دنداشته  یاتجربه  نینکه  جامعهاند    ی ار 

با  کرده  یزندگ تنها  باشند(    ینیسنت د   کی اند که  مواجه 

سبب، مطالعه سنت    نیکننده باشد؛ به همتواند ناراحت  یم

چالش   ،یرساندن به سنت خود بیبدون آس گرانید  ینید

  ان، یاد   یقیتطبهمراه است؛ حال آنکه مطالعه    قی عم  یهمواره با دلبستگ  نیافراد است. د   نیا

که هم اوال    یاتخاذ روش   ،نی . بنابراباشد یهمراه م  ان،یاد   گریسامح با د ل و ت تساه  یبا نوع
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رهنمود   گرانید  ی نیسنت د  یبه بررس امصون دارد و هم او ر  یمحقق را از آفات اعتقاد

 جلسه خواهد بود.  نیکند، موضوع ا

  ق ی تطب  ی پژوهنید  اتی ار رفته در ادب از واژگان به ک  ی شمار  ق یدق  ف یدر ادامه به تعر  شانیا

اهم بر  و  روش  ان یم  ز ییتم  ت یپرداخت  تأک  یهااصطالحات و  استفاده محقق،    د یمورد 

ا باور  به  تطب  ی غالب کسان   شان،ی نمود.  مطالعه  روش  از  م  ان یاد  یقی که  درست  نیا  کنند، یاستفاده  به  را    ی روش 

  ق ی ترجمه، دق  نیحال، ا  ن یا  المقارن است. با  ا ی  comparisonمعموال معادل    ی فارس  اتیدر ادب  ق ی . تطبشناسندیمن 

تطب   بلکه  ست؛ین  مطالعات  مقا  رای ز  م؛یبنام  انیاد  یاسهی را مطالعه مقا  ان یاد  یقیبهتر است  ا  سهیرکن    ن ی در 

تفاوت    یقیتطب  یشناسنیبا د   یقیتطب  اتیاله  انیم   ی ست یبا  ن، یاست. عالوه بر ا   ت یحائز اهم  اریروش بس

ها و  به دانش مربوط به آن آموزه  ات یاله  یول  شود،یطالق م مقدس امتون    اتیها و محتوآموزهه  ب   نیقائل شد. د

به عبارتپردازد یآموزه خدا در متن مقدس م  ژهیو به در جهت    ندارانیبه د   یاری  یبرا  یبشر  یتالش   اتیاله  ،ی. 

  ان یماساس،   ن ی. بر اباشدیش مالت ن یمتعلق ا ن ید یاز مقوله شناخت است، ول  اتیاله ذااست. ل نیشناخت بهتر د

ها و  آموزه  طرفانه یو ب   یاسهی مقا  ی به بررس  یقیتطب  یشناس نیتفاوت است. د  یقیتطب  یشناسنیو د   یقیتطب  اتیاله

تمرکز    ن یدانش مطالعه د  سه یابه مق  یقیتطب  ات یاله  ن،ی. با وجود اپردازدیگوناگون م  ینی چند سنت د  ی هانییآ

با د د رخو  ن یبه د  ندارانید  ی رمنداوب   نه یزم  کوشد یدارد و م ب   ا ی-   گر ید  نیا  ها و تفکرات عالمان  تالش  - ی ان یبه 

د  نید  کی عالمان  با  بس  گر،ید   ن یرا  مذکور،  ا  اریبسنجد. چالش  و  است  مانده  سبب    یهمان نیمغفول  موجود، 

 است.  ق یتحق  جیدر نتا  یاشتباهات
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 : ة« یَ»فِقهُ التّربِ. کارگروه 3

 

 :  مهمقد

دانشگاه    یبه اهداف عال  دنیرس  یدر راستا  ت یکساله خود،مسئولیدوره    در  اتیاله  انجمن

 بهره برده است.    یپژوهش_یآموزش  یاز ابتکار عمل کارگروه ها  یعلم  تیامام صادق)ع( و مرجع

 

 یتخصص  یکارگروه ها  لیتشک طرح

هر چه   یی نامستعد و عالقه مند وآش  ان یوبا هدف جذب دانشج  اتیصاحب نظر رشته اله دی از مشورت با اسات پس 

  ی مرکز  یشورا  یبه همت اعضا  اتیرشته اله  یو پژوهش در ابواب تخصص   یبا مباحث علم  انیدانشجو   شتریب 

 خورد.  د یکل اتی انجمن اله

 

  م یعظ  یطرح  یعلم  یجامع کارگروه ها   طرح

متناسب    یکادر علم  لیتشک ی و جامع در راستا

ن  انسان   ی ها  ازیبا  علوم  م  یروز  باشد.    یکشور 

شع  دهیچک او  شناسا   نیار    ان یدانشجو   ییطرح 

زم به  مند  عالقه  و  و    یتخصص  ی ها  نهی مستعد 

رشد    یاز آنان در راستا   تیو حما  میان رشته ای 

ا ا  ی م  ر یمس  ن یدر  ا  رح ط  ن یباشد.  ادامه    ن یدر 

با اسات  ان یدانشجو و پژوهشکده ها مرتبط    د یرا 

تشک به  منجر  ها و هستهپژو  لیو    ی ها   هشکده 

 . شودیم  یتخصص یپژوهش

ها  نایقی از جمله    یپژوهش  ی هسته  دانشکده ها 

ها دانشجو  یی بستر  که  م  انیهستند    ی مستعد 

را تجربه   ی تخصص  یتوانند پژوهش و کار علم

م در  اما  و    ینهاد   ل خ  ان یکنند.  جذب  جهت 

با     انیدانشجو  یتخصص  ییآشنا  مستعد 

پژوهش م  یموضوعات  احساس  شود.     یرشته 

تشک ها  لیدر  :  چون  یعوامل  یپژوهش  یهسته 

وعدم شناخت  به نام هسته پژوهشی      یبستر  ماهیت    ن یبا چن  ان یهمه دانشجو   یی عدم آشنا
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  ی پژوهش  یهسته ها  یتواند موجب کم فروغ  یم  یاز موضوعات پژوهش  یمناسب و کاف

  د جا ی تواند داشته باشد ا  ی کارگروه ها م  ل یکه تشک  یی مک هااز ک   ی کیدانشکده ها شود.  

. طرح کارگروه  است  یجد  یهسته پژوهش  کی  لیشکت ت جه  انیدانشجو  یبرا  یآمادگ

  ی برگزار و  یبا موضوعات پژوهش انیدانشجو ییآشنا  های تخصصی رشته الهیات تنها به  

کارگروه وارد مرحله بعد     مقدماتی  منحصر نمی شود بلکه بعد از برگزاری جلسات آموزشی یآموزش   یدوره ها

مطال مرحله  خیعنی  اساتید مجرب  نظر  زیر  سر  عاتی  پشت  با  تربیت کارگروه  فقه  طرح  اینکه در  شد. کما  واهد 

اه مدت کارگروه  ل مقدماتی وارد مرحله مطالعاتی شده است که شرح آن خواهد آمد.  در طرح کوتگذاشتن مراح

  ی و مطالعات یماتقد م یهر حوزه بعد از گذراندن دوره ها  انیدانشجو های تخصصی انجمن علمی  در نهایت امر، 

مورد کارگروه ها    نی. در امی شوند  تیهدااز دانشکده    ییاستاد راهنما  تیریبا مد  یپژوهش  ی هسته ها  لیبه تشک 

انجمن از   ییمورد هدف نها  نیتوجه است که ا  انیباشد اما شا  یپژوهش  یهسته ها  لیتشک  یبرا  یتواند مکمل  یم

واند نهادی جریان دهنده برای  علمی  می تیل شده در انجمن  کارگروه های تشک  باشد.   ی کارگروه ها نم  لیتشک

انتخاب گرایش   دانشجویان رشته تر و آمادگی جهت  برای دانشجویان  الهیات در مباحث تخصصی  در    مناسب 

تخصصی  مستقل،    از جانبی دیگر خود این کارگروه ها می تواند حرکتی به سمت تشکیل  نهادی    اشد. دکتری ب 

ی است که فعال بر روی این اهداف بایستی  اهداف کوتاه مدتاهداف بر شمرده در واقع   و و خروجی محور باشد 

 . تا به یاری خداوند پایه و زمینه ساز تحقق اهداف بلند مدت شوند تمرکز داشت

اهداف    شبرد ی جهت پ  یریمس  ی گذار  ل یبتواند به مثابه  ر  ،یتخصص  یاست که  طرح جامع کارگروه ها   دی ام  تا ینها

باز است   یباشد. الزم به ذکر است که طرح جامع کارگروه ها طرح ندهیآ   یسال ها   یعلم  یجمن ها ط انتوس  یآت

 کند.  یکارگروه ها استفاده م ل یشکت ی برا  انی دانشجو   یعلم شنهاداتیو موضوعات محدود ندارد بلکه از پ

 

 کارگروه فقه التربیه 

از   ی قابل قبول  استقبال که با    یتخصص  یکارگروه ها   لیاست از طرح جامع تشک   ینمونه ا  ه« یگروه »فقه الترب   کار

 مخاطبان رو به رو شد. 

  ن یمطالعه دارند و ا المی اس تیمبحث ترب  ی تر رو ژهی است که به صورت و یان ی» متشکل از دانشجو  کارگروهاین 

 باشد.  ی منوجوانان   یها  ئتیو ه   یفرهنگ ی همچون کانون ها یدان ی و م ینی ع یها  تیهمراه با فعال یعلم تیفعال

 

 :  اهداف
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  ت یبا حما  اتیاله  انیدانشجو  نیب  یعلم  ییایپو  جادی دوره ا  نیاهداف ا  نیرم تمه  از

  یدوره ها که به صورت تخصص  نیا  نیاست. همچن   شانی ا  یعلم  یاز کارگروه ها

  ی دغدغه مندان بستر  یو برا کندیم جادی عالقه مندان دغدغه ا  یگردد برا  یبرگزار م

جم  یمعل  یها  شرفتیپ  یبرا از  است.  پژوهش  آشنا   گرید  لهو  به    ییاهداف 

  ل یجهت تشک  ی هر رشته و آمادگ  ی تخصص  د یو ارتباط با اسات   یی مستحدثه ، آشنا  ی با موضوعات پژوهش  ان یدانشجو

 توان اشاره کرد.  یم ی هسته پژوهش

 دوره آموزشی مقدماتی فقه التربیه

  اتی و روا  اتیاز آ   تیرب ت  و   میتعل  یمبان دف آن بود که  برگزار شد، ه   یکه به صورت مقدمات  هیدوره فقه الترب   در

  یدر مباحث فقه  یبرآنکه به صورت تخصّص  یمیتصم  مقدماتی فقه التربیه  دوره  نیشود. در ا  ان یبطور خالصه ب 

ابتدا نبود و هدف  شود  آشنا   ییورود  واقع  یعنی  انیدانشجو  ییدر  مقدماتی  مباحث  چرا  یستی چ  با    ت یترب   ییو 

کارگروه در   نیبوده و ا هی فقه الترب  نیا یبرا یمقدمات  یدوره ا ه مثابهدوره ب  نیاست که ام به ذکر بود. الز یماسال

   خواهد پرداخت. ت یفقه ترب  ی و دوره تخصص  یدوره مطالعات  یخود به برگزار ر یادامه مس

 

 : ی برگزار ینحوه  

جلسه   در هر  ن یانگیننده )به طور مزاده« و افراد شرکت ک ی از جناب دکتر »سجّاد مهد ی زبان یمذکور به م جلسات

 شکل گرفت .    15:30روم به صورت بر خط در پنج شنبه هر هفته ساعت   یاسکا یشصت نفر( در فضا

 :  ک یهر جلسه به تفک زمان

 99آذر    13اول :  جلسه

 99آذر  20دوم :   جلسه

 99آذر    27سوم :  جلسه

 99  ید  4چهارم :   جلسه

 99 ی د11پنجم :  جلسه

این   با شرکت در  تنها  التزام صورت می گهزا  20پرداخت    دوره  از حضور  ر تومان وجه  بعد  از طرفی  و  رفت 

 جلسه وجه التزام به اضافه مدرک پایان دوره تقدیمشان می شد.  5جلسه از  3دانشجویان در  

به تمام  ان یپا  در شرا  ی دوره جلسات  پا  ط،یشرکت کنندگان واجد  الترب   ان یمدرک  فقه  ا  ( اعطی)مقدماتهیدوره 

 .  دیگرد

  ی م س ی تدر لیآن فا یآماده کرده بودند و از رو یارائه ا لیفار هر جلسه بزرگوار د  استاد

ا بند  شانیکردند.  به صورت سرفصل  را  با جزئ  یمطالب هر جلسه  خالصه    کیو    اتیو 

 فرمودند.   ان یب  یعال
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ب   د ی گرد  ن ییتع  قه یجلسات نود دق  زمان ن  قه یدق  ست ی که  ش و  به پرس   زیآخر هر جلسه  

دق  ن یچنداده شد همخ اختصاص  پاس پاسخ    ی   قهیدر ده  و  امکان پرسش  آخر کالس 

 فراهم شده بود.  زین  یصوت

هم بتوانند از مطالب    نیگرفت تا غائب  یاعضا قرار م  اریدر اخت  زیهر جلسه ن   یصوت  لیفا

 بهره ببرند. 
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 : دوره  یی محتوا غات یتبل
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انلود کلیپ های محتوایی منتشر شده فقه تربیت بر روی شماره مورد  هده و دجهت مشا

 نظر کلیک کنید. 

 

 کلیپ شماره سه        کلیپ شماره یک                              

 

 کلیپ شماره چهار      کلیپ شماره دو                                                                     

  

                                       

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bayanbox.ir/info/1457374538085352073/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://bayanbox.ir/info/5954323459153858507/%D8%A8-1
https://bayanbox.ir/info/247983177349016738/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://bayanbox.ir/info/192151923622453916/VID-20210219-WA0001
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 دوره دوم فقه التربیه

 

 مقدمه  

فقه   امتداد و راستا  هی الترب دوره دوم  ها   یدر  ه  برگزار شد  یانجمن علم  یطرح کارگروه 

  ت یشد حال کارگروه فقه ترب   یپرداخته م  ییو چرا  ی ستی و چ  یاسالم  تیبه مباحث ترب از دوره اول که    است. بعد

 پرداخته است  ت یترب  یمقوله فقه یخود را محکم تر برداشته و به بررس ر یگام دوم در مس

 فقه التربیه دوره دوم 

و    یدر مباحث علمو طالب مشتاق و دغدغه مند    انیبا هدف استفاده دانشجو  هیفقه الترب  یآموزش   _  یعلم  دوره

  ی داخل دانشگاه که دغدغه مند مباحث علم  ایاز خارج    ینیدوره بناست مخاطب   نیشده است. در ا  یطراح  یتیترب 

  ی باشند جذب شده و به کار علم  ةیدر موضوع فقه الترب 

ا ب   نیدر  بخشپردازندعرصه  اول  دوره  در  مبان   ی.    ی از 

ترب  میتعل ا  تیو  و    شد  انیب   زادهیتر مهد ستاد دکتوسط 

دو    نیاست. و ا  ش ی رایهم در حال و  انات یآن ب  راتیتقر

  ن یمخاطب   یآموزش   ت یتقو  یبرا  ندهیآ  یدوره و دوره ها 

دوره    نیاست.  مضاف بر ا  ة یمحترم در موضوع فقه الترب

ترب  فقه  صدد    ت یکارگروه  ا  ی برگزاردر    ی دوره 

 باشد.   یممکمل    ی است که به مثابه  دوره  یمطالعات

ترم دو ماهه که در مجموع دوازده    6  در  ی مطالعات  دوره 

  ی دوره مطالعات  نیبرگزار خواهد شد. و در ا  شودیماه م 

همه    ریمدت س   نیدر ا  د یبا  کنندیکه شرکت م  ینیمخاطب

را مطالعه کنند. و علت   یولد یحسن عباسآثار استاد م

  ی تی با مباحث ترب   ن یمخاطب  یی هم آشنا  ر یس  ن یانتخاب ا

شن موضوع  م  یاسو  چراکه  شناساست.  من    ی وضوع 

 است.   یطرح فقه کی جمله واجبات 
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 دوره استاد      

  ر ی)مد   یموسو  ینق  دیاستاد دکتر س  نیدوره با دعوت از حجت االسالم و المسلم  نیا

به عنوان    یاسالم  تیترب   یِفقه  ی(، در موضوعات : مبان یآثار استاد اعراف  ف یگروه تال

فق  یکی فروع  روش    یه حکومتاز  و  الزامات  ر  ی هاو   ترب   یِ زیبرنامه     ی تیکارشناس 

 شود.   یبرگزار م

 نام دوره   ثبت

 از سراسر کشور ثبت نام کرده اند.   هینفر از عالقه مندان به موضوع فقه الترب   150دوره حدود  نیا در

  که پسشود   ی م  افت یوجه التزام در  هزار تومان به عنوان  20از ثبت نام کنندگان تنها    ه یدوره فقه الترب  نیدوم یبرا

نام کنندگان در   از    3از حضور ثبت  التزام عو  5جلسه  براجلسه دوره وجه  و  شد  بزرگواران   یدت خواهد  آن 

 شود.  ی صادر م یاز جانب انجمن علم یگواه

 دوره:  یاجرا  وه یش

  16ماه تا   ن یفرورد 19 خ یاز تار ، یا قهیدق  90جلسه    5)برخط(، در  ن یو به صورت آنال ی دوره کامال مجاز نیا

از ساعت    بهشت یدار شد. عز   17:30تا    16ماه  برگزار خواهد  پنجشنه  به    زانیروز  با شرکت در جلسات  فقط 

 توانند از مطالب هر جلسه بهره ببرند   یم ن یصورت آنال

رار خواهد  عموم افراد شرکت کننده ق  اریمطالب بعد از اتمام دوره، در اخت  ریبه ذکر است که صوت و تقر  الزم

  گرفت.
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 یسلسله جلسات اقتصاد اسالم . 4

 مقدمه: 

لزوم حل   بر  رهبری مبنی  منویات مقام معظم  الهیات در راستای اجرای  انجمن علمی 

بصیرت   و  دانشجویی خود  رسالت  به  توجه  با  و  ها  دانشگاه  در  اقتصاد  علمی  مشکل 

 در این سلسله جلسات پرداخت.  می اسالافزایی در این زمینه به تبیین اقتصاد 

 

 

یکی از رسالت های انجمن علمی الهیات آشنایی دانشجویان با مسائل و موضوعات مستحدثه و شناخت بیش از  

پیش مباحث تئوریک  موثر در اداره ی جامعه اسالمی است. اقتصاد اسالمی از جمله گزاره هایی است که ذهن  

کرده وبه تبع موجب ایجاد نگاهی دو سویه میان علما و صاحب نظران شده   غول مش فقها و اقتصاد دانان را به خود 

علیه   صادق  امام  دانشگاه  راستا  این  در  است. 

را   دارد خود  را  السالم که شعار مرجعیت علمی 

 در مورد تبیین این گزاره مسئول می داند.  

 

دانشکده   رسالت  به  توجه  با  نیز  علمی  انجمن 

به ام الکلیات است  اثه م ه ب الهیات و جایگاه آن ک 

 بررسی این گزاره را از وظایف خود میداند.  ، 

عنوان   با  طرحی  در  علمی  انجمن  راستا  این  در 

به   جلساتی  سلسله  برگزاری  با  اسالمی  اقتصاد 

قدم    6تعداد   اسالمی  اقتصاد  موضوع  با  جلسه 

مقدمه ای جهت   تنها  این جلسات  برداشته است. 

کل با   دانشجویان  اقتصاد    حر مط  یاتآشنایی  در 

اسالمی جهت ورود تخصصی تر به این مبحث در  

جلسات   این  در  واقع  در  بود.   آینده  های  دوره 

سعی شده است تا با کمک اساتید ممتاز به  تبیین  

 مسائل دسته اول اقتصاد اسالمی پرداخته شود 
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برگزاری    از  پس  قبول  قابل  خروجی  و  نتایج  دریافت  با   که  است  ذکر  به  این  الزم 

ر ادامه  ت، انجمن علمی الهیات همت به برگزاری دوره ای تخصصی تر کرد که دجلسا

 گزارشات شرح برگزاری آن بیان خواهد شد. 

 

 از جمله اهداف برگزاری این جلسات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

حث تخصصی تر  مبا  د بهیی کلی با اقتصاد اسالمی و زمینه سازی جهت جذب عالقه مندان و به تبع ورو* آشنا  

 در دوره های بعد 

 * آشنایی دانشجویان با اساتید تخصصی اقتصاد اسالمی و به خصوص اساتید دانشکده اقتصاد 

 مینه اقتصاد اسالمی * نگاهی دو جانبه به مقوله اقتصاد اسالمی و آشنایی با نظریات متفاوت در ز

 * تاملی در آراء اقتصادی شهید صدر و سایر بزرگان  

 با مکتب و فلسفه و مبانی اقتصادی اسالم ی ایشن*آ

 * نگاهی به جایگاه روایات و منقوالت جهت تبیین مبانی اقتصاد اسالمی

 * بررسی نظام اقتصادی کنونی و ترسیم مدل مطلوب اقتصاد اسالمی 

 ای قرارداد های بانکی بررسی فقهی چالش ه *

 *بررسی عملکرد بانک ها در عرصه اقتصادی کشور

 

جلسه بودند. برگزاری تمامی این جلسات برای عالقه  هر   نفر در   35الی   20کت کنندگان این جلسات د شرتعدا

 مندان رایگان بوده است. 

 

 در ادامه به شرح جلسات می پردازیم: 
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صدر و    ی امام موس   شهی تعامل فقه و اقتصاد در اند  یاول: »بررس  یجلسه  

 « ینظام ساز  یالگو ک یاز  ز یمتما یتیمحمد باقر صدر، روا  دیس دیشه

 برگزاری:  

با موضوع »بررسی تعامل فقه و اقتصاد در اندیشه امام موسی صدر و   سخنرانی علمی 

نظام سازی« با آ قای دکتر عادل پیغامی )عضو هیأت  شهید سید محمد باقر صدر، روایتی متمایز از یک الگوی 

به صورت مجازی    12الی  10از ساعت   99  آبان 19علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد( در روز دوشنبه  

 برگزار گردید. 

 گزارش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:

 

اسالمی، به بیان جایگاه و اهمیت آن در مطالعات  جناب دکتر پیغامی ابتدا با تبیین نظریه امام موسی صدر در اقتصاد  

ره اشا   دانشگاهی پرداختند. دکتر پیغامی در ادامه بیانات خویش

اشتند که در سیستم اقتصادی بین تولید و توزیع و مصرف، قلب د

 ه بسیار شایان توجه است.تپنده سیستم همان توزیع می باشد ک

 ابل توصیف دانستند: گونه ق  ۲دکتر پیغامی یک امر تولیدی را به  

 در حالتی که عوامل تولید مشترکاً سهیم هستند. . ۱

 حالت رئیس و مرئوس. . ۲

بادا  ایشان در  ه انواع سرمایه ها از جمله سرمایه های انسانی، مه 

فیزیکی، مالی، اجتماعی، معنوی و... در اقتصاد پرداختند و پس  

در   شان  جایگاه  بیان  و  آنها  از  یک  هر  توضیح  مکاتب از 

اقتصادی، منشا شکل گیری انواع مکاتب اقتصادی را بر اساس 

چنین . هم ستند ریاست هر یک از این سرمایه های ذکر شده دان

ایشان با تأکید بر اهمیت مقوله ارزش اضافی در اقتصاد، مهمترین 

 ش اضافی دانستند... سوال در توزیع را سوال از ارز
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 فلسفه، مکتب، نظام و علم«  ؛ی اقتصاد اسالم  تی دوم: »ماه  یجلسه  

 برگزاری:  

اقتصاد اسالمی؛ فلسفه، مکتب »ماهیت  با موضوع  نظسخنرانی علمی  ارائه    ام و،  با  علم« 

انشکده معارف اسالمی و اقتصاد( در روز چهارشنبه  آقای دکتر حسین عیوضلو )دانشیار د

 مجازی برگزار گردید.  به صورت  20الی   18از ساعت  99آبان   14

 

 گزارش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:

 

خش تقسیم کردند و اشاره داشتند که موضوع  ار ب ه چهدکتر عیوضلو در ابتدای بیانات خود مطالب مورد ارائه را ب 

 علم (۴نظام (  ۳مکتب (  ۲فلسفه ( 1قتصاد اسالمی از چهار منظر مورد بحث واقع می شود:  ماهیت ا

ایشان در ادامه و به عنوان مقدمه بحث اشاره داشتند که حوزه 

واقع  در  و  پیامبران  زمان  در  که  است  بحثی  اقتصاد  و  دین 

تار در  مهمواره  فرمایند: طرح  یخ  می  هم  پیامبر  است.  بوده 

»الفقه ثم المتجر«. دکتر عیوضلو در ادامه به تحلیل دکتر یسری 

اقتصاد اسالمی می در واقع دکتر یسری پردازند که    از علم 

اقتصاد اسالمی را علمی جدید میداند که مبانی آن ریشه در 

 گذشته دارد. 

 اره نمودند: ر اش ت زیدکتر عیوضلو در ادامه بیانات خود به نکا

در واقع محدودیت های اقتصادی اسالمی  با دیگر اقتصاد ها 

و  شریعت  با  انطباق  خواهان  که  چرا  است  بیشتر  غرب  مثل 

الل است. اقتصاد اسالمی باهمت شهید صدر کسب روزی ح

مطرح شده و کتاب اقتصادنا ایشان مسیر را تا حدودی روشن 

 تر کرده است... 
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 « ی صاد اسالم ت»اق  سوم: یجلسه 
 :  برگزاری 

آقای   والمسلمین  االسالم  ارائه حجه  با  اسالمی«  »اقتصاد  موضوع  با  علمی  سخنرانی 

)استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی( در روز دوشنبه  دکتر غالمرضا مصباحی مقدم  

 به صورت مجازی برگزار گردید.   12الی   10از ساعت  99آبان   26

 

 ات مطرح شده:وضوعو م  گزارش تحلیلی از مباحث 

 

اقتصاد   مبانی میان مکتب  بیان تفاوت اصلی که در  به  ابتدای جلسه حجه االسالم والمسلمین مصباحی مقدم  در 

با   این موضوع اشاره کردند که مبانی تفکر اسالمی  اسالمی و مکاتب اقتصادی غربی وجود دارد پرداختند و به 

ر اسالمی بر مبنای خدامحوری و تفکر غربی بر مبنای انسان  تفک  اشد. ب مبانی تفکر غربی دارای تفاوت اساسی می

محوری تنظیم شده است؛ پس نتیجه ای که از تفکر  

ود این است که انسان یک موجود  غربی حاصل می ش 

به خود واگذار شده می باشد و باید تمام تالش خود  

را برای لذت بیشتر به کار ببرد وجایگاه خدا در این  

ت که خداوند جهان را خلق  ت هسصور  مکتب به این

 .کرده و آن را رها کرده است

وانهاده   خود  به  موجودی  انسان  اسالم،  نگاه  در  اما 

خداوند که او را خلق کرده است او  شده نیست بلکه 

را نیز هدایت می کند که این هدایت به دو صورت  

به دستوراتی تکوینی و تشریعی می باید  بشر  باشد و 

ا واسطه  به  هدایت  برا  نبیاکه  و  است  آمده  او  ی 

 .تشریعی ای که  برای او می باشد عمل نماید

ی  اصل  مهم در اقتصاد اسالم  ۳در ادامه ایشان به بیان  

 . که وجه ممیز میان این مکتب با سایر مکاتب هست 
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)مضاربه و    ی بانک  یقرارداد ها   یچالش ها   یفقه  یچهارم: »بررس  یجلسه  

 جعاله(«
 برگزاری:  

علمی با موضوع »بررسی فقهی چالش های قرارداد های بانکی )مضاربه و جعاله(«    یران سخن

الهام )عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی( در روز دوشنبه  با ارائه حجه االسالم آقای دکتر صادق 

 به صورت مجازی برگزار گردید.   12الی  10از ساعت  99آذر    10

 

 ت مطرح شده:ضوعا و موگزارش تحلیلی از مباحث 

بانکداری اسالمی ابتدا باید  آقای دکتر الهام در ابتدای صحبت خود  به این نکته اشاره کردند که برای بیان نظریه  

به این مسئله بپردازیم که  آیا بانکداری رایج دنیا اساساً دچار مشکل و در تعارض با  و بر خالف فقه و شریعت ما  

اثبا برای  نه  یا  باشد  ایمی  ماهیت  ن مست  باید  ابتدا  ئله 

 .حقوقی بانکداری دنیا را درست بفهمیم

به بانک  این بو   نسبت  ده است  که  یک نگاه قدیمی 

بانک  را یک بنگاه واسطه می شناختند که شخصی که  

تا   دهد  می  قرض  بانک   به  را  خود  سرمایه  دارد  پول 

بانک این پول را به کسی که نیازمند سرمایه است قرض  

پ  بدهد اس.  بانکداری در غرب  س  ماهیت حقوقی  اس 

بر   سود  اساس  بر  بانک  سود  تمام  و  باشد   می  قرض 

درصد    ۱۰۰ود گرفتن بر قرض   قرض  می باشد که س

توانیم معامالت خود  در اسالم حرام میباشد پس  ما نمی

 .را بر اساس این نظام بنا کنیم

تری    دقیق  و  بینانه  واقع  نگاه  با  که  صورتی  در  به  اما 

از    ت بانکی بپردازیم متوجه می شویم که بانکعامالم

دهد.   می  ادامه  خود  حیات  به  پول  خوب  خلق  طریق 

انک بر اساس اعتباری که  از طریق بانک مرکزی  یعنی ب 

برای روشن شدن به یک مثال اشاره می کنیم: شخصی   هزار    ۱۰۰به او داده شده است به خلق پول می پردازد 

ق قرارداد باید درصدی از پول را دهد و بانک ها طب ک میبان  تومان پول خود را به

بدهند که در این مثال ده درصد ر ا در اختیار بانک مرکزی قرار  به بانک مرکزی 

به نزد بانک    هزار تومان می ماند شخص شماره دو برای گرفتن سرمایه   ۹۰می دهد و  

این شخص   به  بانک  اعطا می  ۹۰می رود  اینجا    ئله  د مسکنهزار تومان سرمایه  از 
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با افتتاح حساب برای شخص شماره    شروع می شود وشارژ کردن حساب    ۲که بانک 

نظر میاو این کار را   بانکی جدید در    ۱۹۰گیرد پس اآلن بانک دارای  یک عملیات 

هزار تومان از شخص دوم    ۹۰هزار تومان از شخص اول و    ۱۰۰هزار تومان می باشد   

هزار   ۸۰دهد و مان ده درصد را به نزد بانک مرکزی میر توهزا  ۹۰حال دوباره از آن  

ه ده ها معامله صورت می گیرد و این یکی از روش های   تومان را به شخص دیگر و به این طریق بر یک سرمای

خلق پول می باشد حال با دقت بر این واقعیت متوجه شدیم ماهیت بانکداری امروز بر اساس خلق پول است و نه  

آن می شود که  دیگر آن شبهه قدیمی در خصوص ربوی بودن معامالت بانکی  که ناشی از  جه  نتی   قرض. پس

توان در مورد آن و با دقت بیشتری  شود البته این یک فرض است و میهست هم منتفی میسود حاصل از قرض  

 .بحث نمود

له ای که مطرح شد مرحوم  مسئ مورد دکتر الهام در خصوص تحقیقات انجام گرفته در این رابطه فرمودند که  در   

نکی ودیعه است و نه قرض  مفصال  بحث کرده است که معامالت باآقای موسویان در یکی از کتاب های خود  

اما با این وجود تا به حال تحقیق خوبی راجع به اینکه  اساس معامالت بانکی بر اساس خلق پول می باشد دیده  

 .  نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

77 
 

77 

  اتیعمل  ی ابیمحرم و ارز  یربا  قی در مفهوم و مصاد  ی تأمل »  م:نجپ   ی  جلسه

 رگزاری:  براساس آن« ی بانک
با   موضوع »تأملی در مفهوم و مصادیق ربای محرم و ارزیابی عملیات  سخنرانی علمی 

بانکی براساس آن« با ارائه آقای دکتر سید امراهلل حسینی )عضو هیأت علمی گروه فقه  

از ساعت    99آذر  24لی امام خمینی( در روز دوشنبه  الملبین  و حقوق اسالمی دانشگاه 

 به صورت مجازی برگزار گردید.  12الی   10

 

 ش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:گزار

فرمایند به این دلیل که حرمت ربا در اسالم مسلم  کنند و میایشان ابتدا بحث خودشان را با طرح مسئله آغاز می

 .باشداع فقها ، مسئله ما چیستی ربا و شرایط تحقق و اقسام آن میاجم سنت  است براساس کتاب و

و    130عمران/و آل  281- 275ل حکم ربا می باشد را مطرح میفرمایند. )بقره/ در ادامه آیات قرآن را که شام

 (  39و روم   161- 160نساء/

 

باشد که در  به شرط زیاده می  قرض  ربا  ایشان بحث خود را ناظر به مصادیق ربا ادامه داند و اشاره کردند اصل

کهمه است  بوده  متداول  دنیا  و  ی  عقلی  توجیه  آن  تحریم  ه 

اما در دنیای اسالم عالوه بر آن مصادیق دیگری    حقوقی دارد

معامله   در  زیاده  اخذ  جلمه  از  است  شده  شمرده  ربا  جزء  هم 

متجانسین، تمدید ملهت دین، تأجیل ثمن، بیع عینه، بیع صرف، 

ربه، مزارعه، اجاره، ربح ما لم یضمن و... که این مضا  سلف،بیع  

توجیه عقلی موارد با نصوص شرعی تحریم شده است و به ظاهر  

اند در حالی که  و حقوقی ندارد و فقها هم علتی را ذکر نکرده

آنچه ماهیت ربای محرم را روشن میسازد علت و فلسفه تحریم  

مباحث ادامه  در  ما  که  آن.  دلیل  نه  مطلب این  به    است 

 .پردازیممی

مورد   در  که  فرضیاتی  مباحث  دوم  قسمت  در  حسینی  دکتر 

را چیستی ربا وجود دارد را مط رح کردند و ادله قائالن به آن 

بیان نمودند و در نهایت نقدهایی که به هرکدام از این فرضیات 

  د.وجود دارد را برشمردن
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  از  تملیک  شرط  به  ه اجار  بانکی   قرارداد  فقهی   های  چالش: »ششم  ی  جلسه

 برگزاری:  «شدن  اجرایی  تا  ماهیت

با موضوع »چالش های فقهی   قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک از  سخنرانی علمی 

ماهیت تا اجرایی شدن« با آقای دکتر محمود اکبری )عضو هیأت علمی دانشگاه آیت  

( در روز دوشنبه   )ره(  بروجردی  العظمی  به    12لی  ا  10از ساعت    99دی    15اهلل 

 صورت مجازی برگزار گردید. 

 

 گزارش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:
 

بخش تخصیص   ربا در  بدون  بانکداری  عقود  از  یکی 

این   از  که  است  تملیک  شرط  به  اجاره  عقد  منابع 

طریق جایگزین اعطای تسهیالت به شیوه مرسوم در  

یعی  شود. این عقد با کاربرد وس بانک های ربوی می

ای از نیازهای موجود  تواند قسمت عمدهارد میکه د

مرتفع را  اقتصادی  مختلف  واحدهای  نماید.    در 

به شرط تملیک در   اجاره  قرارداد  وضعیت موجود 

در   حقوقی  و  فقهی  ازلحاظ  و    "ماهیت"بانک، 

مورد بحث است، عالوه بر آن،   "احکام و آثار آن"

اجاره قرارداد  متن  و  بانکی  عملیات    شرط به    قانون 

و   اشکاالت  فقهی  لحاظ  از  نیز  بانک،  در  تملیک 

ماهیت»اجارچالش  درباره  دارد.  به  هایی  شرط  ه 

پندارند که عقد جدیدی  تملیک«، اگر چه برخی می

و   معامالتی  فقه  ابواب  معهود در  عقود  با  است که 

حقوقی منطبق نیست ولی براساس تحقیقات به عمل  

عقد این  ماهیت  گفت  بایستی  همآمده،  ا،  جاره  ان 

بخاطر شرط   و  است که در آن شرط تملیک لحاظ شده 

جداگانه دارد. بر همین اساس، ماهیت این قرارداد با   تملیک ضمن عقد، احکام و آثار

نوع شرط   ابهام  للقصود و صوری شدن،  تابعه  العقود  نقض قاعده  چالشهایی همچون 

عل تملیک، روبرو  رط فوع ش شرط تملیک، و مبهم بودن ن مندرج در قرارداد اجاره به  

 است.
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 . کارگروه »فقه االقتصاد« 5

کادر    لیتشک  ی و جامع در راستا  م ی عظ  اری بس  یطرح  ی علم  ی جامع کارگروه ها  طرح

ن   یعلم با  انسان   ی ها  ازیمتناسب  م  یروز علوم  ا  ده یباشد. چک  یکشور  طرح    ن یو شعار 

زم  انیدانشجو   ییشناسا  به  مند  و عالقه  ح  یتخصص  یها  نهیمستعد  آنان در    تیماو  از 

مربوطه   د یرا با اسات  ان یدانشجو نیدر ادامه ا رح ط  ن یباشد. ا  ی م  ر یمس نیرشد در ا   یراستا

 . شودی م ی تخصص یپژوهش ی پژوهشکده ها و هسته ها لیو پژوهشکده ها مرتبط و منجر به تشک

توانند پژوهش و کار    یممستعد    انیشجو هستند که دان  ییدانشکده ها از جمله بستر ها   یپژوهش  یهسته ها  نایقی

م  یتخصص  یعلم اما در  کنند.  تجربه  نهاد  انیرا  آشنا   یخال  و  با     انی دانشجو  یتخصص  ییجهت جذب  مستعد 

پژوهش م  ی موضوعات  همه     یی : عدم آشناچون  یعوامل  یپژوهش  ی هسته ها  ل یشود.  در تشک  یرشته احساس 

چن   ان یدانشجو شناخت    یبستر  نیبا  وعدم 

تواند    ی م  ی شعات پژوهاز موضو  ی کاف  مناسب و 

دانشکده    یپژوهش  ی هسته ها  یموجب کم فروغ

  . شود  ها  یکیها  کمک  تشک  ییاز    ل یکه 

  ی آمادگ جادی تواند داشته باشد ا  یکارگروه ها م

تشک  انیدانشجو  یبرا هسته    کی  لیجهت 

انجمن    یکی.  است  ی جد  یپژوهش اهداف  از 

  ی زدن طرح کارگروه ها  دیاز کل  اتیاله  یعلم

موضوعات    انیدانشجو   ییآشنا  ،یتخصص با 

ها  ی،برگزاریپژوهش در    یآموزش   ی دوره  و 

نظر    ر یز  یمطالعات  ی دوره ها  یمرحله بعد برگزار

هر    انیدانشجو   تیهدا  ت یمجرب ودر نها  د یاسات

ها دوره  گذراندن  از  بعد  و    یمقدمات  ی حوزه 

تشک  یمطالعات ها  لیبه  با    یپژوهش  یهسته 

راهنما  تیریمد استز  ا  ییاستاد  در  دانشکده   .

م  نیا ها  کارگروه  مکمل  یمورد    ی برا  یتواند 

انجمن    ییمورد هدف نها  نی توجه است که ا  ان یباشد اما شا  یپژوهش  یهسته ها  لیتشک

را تا حد    یژوهشهسته پ  لی تشک  یبرا  تیمکمل  نیباشد اما ا  یکارگروه ها نم  لیاز تشک

 لحاظ کرده است .   یاریبس



 

80 
 

80 

  ی گذار  لیبتواند به مثابه  ر  ،یتخصص  یهاجامع کارگروه  است که  طرح    دی ام  تا ینها

بعد از   باشد ندهیآ یسال ها  یعلم  ی توسط انجمن ها  یاهداف آت  شبردیجهت پ  ی ریمس

بر   الهیات در صدد تاسیس آن  انجمن علمی  بعدی که  التربیه کارگروه  فقه  کارگروه 

 آمد کارگروه فقه االقتصاد است. 

 

 فقه االقصاد کارگروه 

 مقدمه 

به اهمیت  با و ضرورت تربیت نخبگان علمی  الهیات  مسیر علمی و پژوهشی دانشجویان رشته  ت هدفگذاری  وجه 

با نیاز های روز کشور؛ پس از تحقیقات و بررسی های صورت گرفته توسط اعضا محترم انجمن علمی   متناسب 

شد لذا   از شناسایییقاتی مورد نیاز گرایش های علمی و تحقالهیات؛ گرایش مطالعاتی فقه االقتصاد به عنوان یکی  

 باشد. بر آن شدیم تا  طرحی مبتنی بر این گرایش به زیور طبع بیاراییم که به شرح زیر می

لزوم ورود رشته های الهیات به عرصه های اجتماعی  

با توجه به مباحثی   و حل مسائل اصلی نظام اسالمی 

سی از معارف اسالمی  که ازلحاظ مبنایی و روش شنا 

ایجاب کرد که جهت  ین امر را ب شده باشد، امنشع

گیری تصمیمات راهبردی در عرصه هایی باشد که  

نظام   مسائل  حل  دنبال  به  اسالمی  الهیات  مبانی  با 

انسانی  علوم  تولید  و  می-اسالمی  باشند.  اسالمی 

بنابراین سعی شد در سه حوزه ی فقه، فلسفه و کالم  

علوم   و  مباسالمی  مطالعات  حدیث،  و  احث  قرآن 

و روش   اجتماعی  مباحث    فلسفه  و  مدرن  شناسی 

الهیات   و  مضاف  الهیات  عنوان  با  تمدنی  روبنایی 

 اجتماعی مطرح گردد.  

نیز   پژوهشگران  و  دانشجویان  بین  همکاری  لزوم 

بدین انجامید که در این امر مهم، عالوه بر برگزاری  

که  ه، مطرح کرده  ان کارگروهی به هم پیوستسلسله جلسات، این گروه ها را به عنو

 تید مجرب و پژوهشگران با سابقه فعالیت کنند؛ و با آینده نگری ارتقاء این  ذیل اسا 
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مراکز   کمک  به  تحقیقاتی  مراکز  و  ها  اندیشکده  پژوهشی،  های  هسته  به  ها  کارگروه 

این   افراد مختلف عالقه مند در  نظام اسالمی،  و تصمیم گیری  با هم  راهبردی  را  حوزه 

 م. مرتبط کنی

 اد فقه االقتص

فقه   به مطروح شدن گردید حوزه  انسانی مدرن الزم  الهیات و علوم  این موارد مهمی که در حوزه ی  از  یکی 

االقتصاد و مباحث اقتصاد اسالمی بود. مشورت گیری جهت نقشه کشی طرح و سیر خط دهی در این زمینه از  

لهیات و معارف اسالمی و  شکده های ابسیاری از داندر این زمینه با اساتید  شروع گردید و    1399تابستان سال  

اقتصاد صحبت شد و بناگردید تا دوره ای تخصصی و چند مرحله ای برای دانشجویان طراحی گردد؛ به عالوه  

ت که  تقویت تعمیم نقشه کشی راهبردی در این حوزه و افزایش تعمیم این دوره در سطح کشور، این لزوم را داش 

ین جهت سعی بر آن شد تا انجمن علمی معارف اسالمی و  یرد، به همی جمعی صورت گاین طرح بوسیله کار

 اقتصاد را نیز در این راه همراه کرده تا با کاری جمعی، توفیق گسترش این طرح افزایش یابد. 

 از تاسیس کارگروه و برگزاره دوره مقدماتی هدف 

ب د و تمامی  اقتصا دانشجویان رشته الهیات و    بوده    ی فقهپژوهشه مباحث  عالقه مندان  االقتصاد و اقتصاد اسالمی 

به عالوه، لزوم ورود دانشجویان الهیات در حوزه های میان رشته ای در سال های آخر کارشناسی و دوره    .است

پژوهی و برنامه    ارشد و تقویت دروس علوم انسانی اجتماعی در کنار مبانی الهیات و تکمیل جریان و فرایند دانش

 یت این طرح را بیش از پیش نمایان کرد. ته ها، اهموبه در این رش درسی مص

 

بعد از نتیجه مشورت با اساتید مجرب در این حوزه که تصمیم بر طراحی دوره تخصصی فقه االقتصاد به صورت  

قتصاد  تا برنامه مدون و هدفمندی را در دو عرصه فقه و ا  مرحله ای گردید، موارد مورد نیاز در هر مرحله تنظیم شد

 . طی زمانهای مشخص شده به اهداف مورد نیاز دست یابندایشان  وماید جویان ارائه ن به دانش

 

 اقتصاد اسالمی   تخصصی فقه االقتصاد و مرحله مقدماتی از دوره  

 

 جلسات:  یو زمان برگزار دیاسات ی اسام

  ۱۲تا    ۱۰ساعت    نیفرورد  ۱۹و    ۱۷مقدم: روز سه شنبه و پنج شنبه    یاستاد مصباح  نیالمسلمحجت االسالم و    -۱

 (  یاقتصاد اسالم یستیو چ ی)هست

  ۱۶ساعت    ن یفرورد  ۲۱: روز شنبه  یوسفی  یاستاد احمدعل  نیحجت االسالم و المسلم  -۲

 )بحث پول(   ۱۸تا 

)روش    ۱۲تا    ۱۰ساعت    نیفرورد   ۲۲  کشنبهیحجت االسالم استاد صادق الهام : روز    -۳

 ( یمطالعات فقه االقتصاد  یشناس
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 (  هی)بحث بازار سرما  18تا    16 نیفرورد  25: روز چهارشنبه یرزاخان یاستاد دکتر م  -4

ه  پنج شنب نیفرورد  26: روز این یمعصوم یاستاد غالمعل نیحجت االسالم و المسلم -5

 )بحث بانک(  ۱۲تا  ۱۰ساعت 

 مخاطبین دوره

ی از  ل بسیار مناسببعد از فراخوان ثبت نام دوره تخصصی فقه االقتصاد این دوره با استقبا

و عالقه مندان از حوزه و دانشگاه رو به  مخاطبین  

آمده  ر دست  به  ارقام  و  آمار  طبق  شد.  و 

فقه    250حدود  مبحث  به  مندان  عالقه  از  نفر 

االقتصاد از داخل و خارج دانشگاه از قشر مدرس  

و   التحصل  فارغ  و  دانشجو  تا  گرفته  دانشگاه 

 حوزوی در این دوره ثبت نام کردند. 

 

  نام:   ثبت  لینک

https://formaloo.com/exh0d 
الزم به ذکر است برگزاری این دوره رایگان بوده  

شرکت   به  جلسات  و  تمامی  در  که  کنندگانی 

حضور داشته باشند گواهی شرکت در دوره تعلق  

 می گیرد.  

 . هم اکنون این دوره علمی در حال برگزاریست

  

 دوره توسط خبرگزاری های رسمی  پوشش خبریبازتاب و  

ر فارسی، دوره تخصصی فقه االقتصاد مورد توجه تعدادی از خبر گزاری های رسمی همچون: دانشجو، ایکنا،  خب

 شبستان و قطره اطالعیه برگزاری این دوره را  پوشش خبری دادند. 

 پوشش خبری می دهد.   صاد راسات فقه االقتهمچنین خبرگزاری ایکنا به صورت اختصاصی محتوای جل

  

https://formaloo.com/exh0d
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 تصاویر بازتاب خبری از اطالعیه دوره
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 تخصصی فقه االقتصاد پوشش اختصاصی سایت ایکنا از دوره 
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االقتصاد    *     فقه  تخصصی  علم  دوره  انجمن  همت  برنامه    ات یاله  ی به 

معتقد است   ی الهیات علم   نجا که انجمن و اجرا شده است اما از آ یزیر

پروژه در جبهه واحد اقتصادی   بوده و برکاتی  ثمرده تر  که انجام این 

برای هر دو دانشکده خواهد داشت، از این رو بعد از طرح ریزی و انجام  

با پیشنهاد به انجمن علمی اقتصاد سعی در حضور این    دوره،مراحل نهایی  

نیز به ععلمی اقتصامن  انجو  در دوره داشته     انجمن نوان همکار در  د 

الهیات  در این  درست است که نقش انجمن    . کنار این پروژه قرار گرفت

دوره پررنگ تر است اما به درخواست و با تاکید انجمن علمی الهیات  

افتاد   اتفاق  همکاری  رشته  این  و  الهیات  رشته  دانشجویان  دفعه  این  تا 

   بپردازند.  اقتصاد در یک جبهه واحد به تعلم
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 ی کارگاه اصول فقه کاربرد .6

 :  مقدمه

در رشته الهیات به ویژه در گرایش فقه و مبانی حقوق اصول فقه از جمله دروس اساسی   

و پایه است که فراگیری آن برای یک دانشجواز جمله ضروریات این گرایش  است. اما  

 نشان نمی دهند.  درس رغبت ان به این شجویدان عده ای ازآن طور که باید و شاید  

 

آس   اتیاله  انجمن اساس  دانشجو  یشناس  بیبر  از    ان یکه 

  ی کیبود که    ده یرس   جهینت  نیداشت به ا  ات یاله  یدانشکده  

هم چون    یبه دروس  ان یدانشجو  یرغبت  یب   لیدال  ن یاز مهم تر

دروس در جامعه    نیبا اثرات ا  ی اصول فقه  عدم شناخت کاف

ت   ی و  ب امروز  فا   ا یبودن    کاربرد   یصور  آن    ده یکم  بودن 

 .ستا

شود  تمرکز خود    یم  س یکه در دانشگاه ها تدر  زین    یکتب

و    ی گذاشته و به مسائل کاربرد  ک یمسائل تئور  یرا بر رو 

چند   ان یمصداق محور  تنها به صورت گذرا  پرداخته و با  ب 

  ان یهمچون نماز و روزه به ب   یمصداق  در مورد مسائل فرد 

  نتوا  یکه م  یه است در صورتآنها اکتفا شد  یرد هاکارب 

وارد عرصه جامعه کرده و    ی اجتهاد  یاصول فقه را با نگاه

آن را به کرات نام برد.  بر   یدر مسائل مستحدثه مصداق ها 

در    زه یانگ جاد ی که به دنبال ا اتیاله  یاساس انجمن علم نیا

هر    ی بخش  ی بر آگاه د یدانشکده بود و با تاک  ن یا  ان یدانشجو

  ن یدروس ا  نیاز مهم تر   یکی  تیاهم  نیتب  یدر راستا  کارگاه  نیا  یاقدام به برگزار  دیجد  یها  یورود  شتریه ب چ

 . دی گرد ی کارگاه اصول فقه کاربرد  لیاصول فقه پرداخت که منجر به تشک یعنیدانشکده  

 : اهداف

  ت ی اهم دن یکش ریبا به تصو انیمضاعف در دانشجو   ی زه یانگ جادی ا یدوره در راستا نیا

ها   یاصول فقه در جامعه    یو کاربرد ها ،    یامروز و در عرصه  قانون  گوناگون مانند 

 . دی رسانه و ... برگزار گرد
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  ی شد برا  یزان یانجمن در دوران کرونا بود م  یکارگاه مجاز  نیدوره که اول  نیا  یطرف  از

 آن.   یابر  یزیو برنامه ر  یبعد ی حضور در برنامه ها ی برا ان یسنجش اقبال دانشجو

کارگروه ها و    لیمستعد و تشک  انیشناخت دانشجو   ی بود برا  یدوره بستر   نیا  نیهمچن

ها ا  یعلم  یهسته  از  استفاده  ب  تیحما  یبرا  شانیبا  فعال  شتری هر چه    یعلم  یها  تیاز 

 آنان. 

 : ی برگزار ی  نحوه 

 . دیمهر برگزار گرد  10  تیلغا وریشهر   17 خ یدوره در هفت جلسه و از تار نیا

ند  ایشان با توصیه با انتخاب استاد مشاور محترم جهت  بود   ی دکتر آهنگر  ی دوره آقا  ان یاز ابتدا تا پا  دوره   نیا  استاد 

 تدریس در این دوره در نظر گرفته شدند. 

  زانیعز  یهمگ  به   زین  ان یکه در پا  د یگرد   افت یدر  وجه التزامهزار تومان به عنوان    20مبلغ  تنها      انیمتقاض  از

اخ  هدف  عودت داده شد. امر  از  این  انگیزه دیگری در  و  به جلسات است  التزام صرفا تعهد دانشجویان  ذ وجه 

الزم به ذکر است برای وجه التزام مبلغ پایینی در نظر گرفته شد تا دانشجویی به خاطر مسائل مالی از    .وجود ندارد

 محیز کارگاه محروم نماند. 

 . دی ار گردبلوباتن برگز گی روم و ب  ی ر اسکاجلسات در بست نیا

ب   اتیکل  ک یپروژه  در چند جلسه اول به صورت تئور  ن یا  در جلسات به    ی شد و سپس در باق  ان یمباحث الفاظ 

 پرداخته شد.  یمبحث در فقه و حقوق اسالم نیا  یکاربرد قی مصاد  یبه بررس یصورت کارگاه

برگشت بحث م  از ین   ی علم  یکارگاه ها   ییآنجا  از ن   انیبه رفت و  استاد را دارد     ید ظارت جاستاد و شاگرد  و 

 نفر اکتفا شد.   15کارگاه محدود در نظر گرفته شده و به ثبت نام  نیا تیلذاظرف

 

 جلسات:  یبند زمان

 ۹۹ وریشهر  17اول: دوشنبه   ی جلسه

 ۹۹ وریشهر ۱۸دوم: سه شنبه   ی جلسه

 ۹۹وریشهر  ۲۰سوم: پنجشنبه   ی جلسه

 ۹۹ وریشهر ۲۳ کشنبهیچهارم :  ی جلسه

 ۹۹ وریشهر  ۲۷ج شنبه م : پنپنج ی جلسه

 ۹۹مهرماه   ۲ششم: چهارشنبه   ی جلسه

    ۹۹مهرماه 10هفتم: پنجشنبه    ی جلسه
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 کارگاه:  ی از محتوا ی برخ یلیتحل ی گزارش
دار  کی  ما و    می اصطالح  موضوع حکم  اسم  دار  کیبه  متعلّق    میاصطالح هم  عنوان  به 

بحث ما در باب احکام    نیابود.    خواهد  دی شما مف  یمسئله هم در کل دروس اصول  نیحکم. ا

  ک یموضوع حکم و    ک ی  شه ی ها ما هم  ن یتا است و در ا  5  یفیاحکام تکل  نیاست. ا  یفیتکل

 .  م یمتعلّق حکم دار

به فعل انسان    شهیهم  یفی. احکام تکلردیگیبه آن تعلق م  یفیسان است که حکم تکلآن فعل ان   شهیحکم: هم   متعلق

 متعلق حکم.    شودیم  ی. پس آن فعل آدمردیگیلق نمتع یخارج ان یو به اع  ردیگیتعلق م

در نظر گرفته شده است. موضوع حکم معموال آن    ش ی است. چند معنا برا  ی عیاصطالح وس  ک یحکم:    موضوع

 .  شودیموضوع حکم هم متعلّق المتعلّق گفته م  نی. به اند ینش یآن م  یاست که متعلق حکم رو یخارج نیع

دارد.    ینه  ئتیه  کی دارد و    غهیص  کی  ینه  نیشرب خمر نکن. ا  دی مافریس محکم که شارع مقدّ  نیدر ا  مثال

شرب. شرب    ی که شرب است. حرمت رفته است رو م یمتعلق حکم هم دار کی جا حرمت است. و    ن یحکم، در ا

شرب.   حرمتِ  است.  انسان  فعل 

ا در  حکم  خمر    نیموضوع  جا 

هم حکم  متعلق  فعل    شهی است. 

آن    انسان حکم  موضوع  و  است 

 است.   یخارج ءیش 

تقس در  بود   می ما  امیعام    ن ی. 

در واقع درباره    م یکه گفت  یمیتقس

اگر موال    میموضوع بود. گفت  افراد

ا العلماء؛  را   نیگفت اکرم  اکرام 

گرفت  حکم  موضوع  عموم  میاز   .

 اکرام شود.   دی موضوع با   نیهرکدام از افراد ا ی عنیبود.  یجا استغراق نیدر ا

بدل  کی. عموم احوال  میرا اکرام کن  دیز  دیبا  یدر کجا و در چه حالتکه ما  مهم است    نیعموم احوال: ا   ی عام 

که در همه حاالت او را    ستین   ازین   گری. دکندیم  تیکفا  د،یاو را اکرام کرد   یحالت  کیاگر شما در    یعنیاست.  

 است.   گریحالت بدل از حالت د ک ی. دیاکرام کن
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اکرام  • ا  یآن  بود،  متعلّق حکم  است که در    نیا  یکیدارد. مثال    یاقسام  نواع وکه 

را در مسجد    د یاست که مثال اگر ز  ن یا  گریو اکرام د   م یجمع به او احترام بگذار  یجلو

تمام    دی من با  ا یدارد. آ  یاکرام هم انواع و اقسام متعدد   نی. ادیبه او احترام بگذار  دید ید

  ادهیپ  دیکه همه را با   مییبگو. اگر  ر یخ  ایکنم    ادهیپ  دی ز  نیبه ا نسبتاکرام را    یگونه ها

 نی. ایهمان عام استغراق  دشویم نیکرد، ا

شمول  شودیم اگر  یاطالق  اما  را   ی کی. 

کن کن  کی و    م یاکرام  اکرام    ن یا  می نوع 

  م ییگو یدر عام، م  ای . و  یاطالق بدل  شودیم

 .  یکه عام بدل

استغراق  ک یما   افراد    ی عموم  به  نسبت 

دار  کی م   میموضوع    همان   شودیکه 

 . ی افراد یِاستغراقعموم 

که    م یجا داشت  نیهم ا  یگر یعموم د  کی

دارند   یبود. حاالت متعدد  یعموم احوال

  م یهم داشت  یبدل  یعموم احوال  کی.  یاحوال  یعموم استغراق  شودیم   نیدر حاالت مختلف اکرام کرد. که ا  دیو با 

 . گریحالت اکرام کردن، بدل است از حالت د کیکه در  

 مهم است.    یلیکار خ نیا ص یعموم است؟ تشخ  نیاز ا ک یکه کدام  می بد  صی حال ما چطور تشخ

وجود داشته است که    یحالت  کیکه کالم گفته شده است همان جا    ییدر آنجا  یعنی.  میدار  هی حال  نهیقر   کیما  

داخل  کلمه »کل« خودش   نی. مثال اکرم کلَّ عالمٍ. ام ی هم دار یداخل نهیقر کی نشان دهنده مقصود کالم است. و 

  د یبماهو مجموع. ما با   یدر داخل خود کالم است. مثل عام مجموع  یعنیاست.    یداخل  نهی ر کالم است. پس قرد

از علماء    ی. برخمیکه به آن رجوع کن   می داشته باش   یاصل   کی   د یبا میکدام عام را دار  م یکه شک دار  یی جا  نیدر ا

  ون یاصول  ی از استنباط ها  نهایل وارد است. ااص  نیابه    یی نقدها  یلیخبودن است.    یگفته اند که اصل بر استغراق

  ست یطور ن   نیاز غلبه هم گرفته نشده است. اصال ا  ایعقالء و   ره یاصل از س  ن یرا نفرموده اند. ا  ل اص  نیاست. ائمه ا

اصل    نیمنشأ ا  تواند ی. پس غلبه هم نم م یدار  یلیهم خ یهستند. ما عموم مجموع  یاکثر عمومات استغراق  میی که بگو

. غلبه هم  م یندار  یزیچ  نیعقال هم همچن  رهیدر س  می عقال بود که گفت  رهیشأ اول ادلّه بود. منشأ دوم هم سشد. منبا

باشند. در    یکه مثال نود درصد عمومات استغراق  ستی ن   یطور  نی. چون که ام یدان ی که منشأ سوم بود را درست نم

جمله   ک یت عام در  ه ادواک   ی. آن هم وقتم یبدان  ی اصل را عام استغراق م ی توان یجا م کی

  ی ادوات عموم خودش نشانه عام استغراق  نیکل. ا  ایو    عیبه کار برود. مثل کلمه جم  یا

 است.
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 صول فقه نمونه گواهی صادر شده برای کارگاه ا



 

91 
 

91 

 بانکی )صلح و جعاله( سلسه جلسات بررسی عقود اسالمی در نظام . 7

 

ح مباحثی که غالبا  ن و طرنظر به آشنایی دانشجویان با کاربرد مباحث فقهی دانشجویا

شود، این لزوم را ایجاد کرد تا سلسله  از طریق برنامه ریزی مصوبه درسی مطالعه نمی

 جلساتی با این عنوان مطرح گردد.  

  1399دی ماه   24تا    1399آذر ماه    11جلسه از تاریخ    12با توجه به هدف مذکور، این سلسلسه جلسات طی  

نفر از    15با تعداد میانگین    9:30الی    8و چهارشنبه ها ساعت    19:45ی  ال  18:15در روز های شنبه ساعت  

با تدریس استاد دکتر سید عدنان الجوردی   دانشجویان کارشناسی، ارشد، دکتری و حضور تعدادی از اساتید، 

 برگزار گردید. 

ربردی و به  های کاد محترم عالوه بر تدریس دقیق و مفصل مباحث جعاله با محوریت باب جعاله بیان مثال  استا

روز در فضای بانک داری و مقایسه آن با فضای سنت قدیم،  

نیز از شروح مختلف از این کتاب داشتند و   بیانات مفصلی 

مباحث   مورد  در  پاسخ  و  پرسش  به  نیز  جلسه  هر  آخر  در 

د. عالوه بر این، در جلساتی نیز، برخی از اساتید  پرداختنمی

ری و عقود رسمی  بانکداو دانشجویان به طرح مباحث فعلی  

کشور پرداختند تا وضع فعلی را نقد و بررسی نمایند. در این  

بیشتر   استفاده  جهت  نیز،  شده  تدریس  کتاب  متن  جلسات 

 شد. دانشجویان، به اشتراک گذاشته می

 

 ای دوره : خالصه بخشی از محتو

و    لغوی  تعریف  بیان  به  تفصیلی  شکل  به  ابتدا  استاد 

در وزن جعاله، استعمال آن به    ختند و اصطالحی جعاله پردا

به   بودن آن  و در حقیت شرعیه  دانستند  را اصح  کسر جیم 

آیاتی از سوره ی یوسف با عبارت )و لمن جاء به حمل بعیر  

س ائمه  از  که  روایاتی  ذکر  و  زعیم(  به  انا  بود  و  شده  ؤال 

الجمله   ودن فیپرداختند. به عالوه مواردی از شرایط جعاله را متذکر شدند از معلوم ب 

استاد خاطر   اجاره. همچنین  بر خالف عقد  بودن عامل  لزوم مشخص  عوض و عدم 

نشان کردند استفاده از عقد جعاله در زمان فعلی در عقود بانکی و قراردادی محدود  

عدم لزوم معلومیت کامل و عدم لزوم جعاله و دیگر شرایط  است، درحالی که به علت 
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باالیی  ظرفیت  اج  اختصاصی آن،  میدر  دارد و  ها  قرارداد  سطح  بیشتر در  به  را  تواند 

صورت بهتر در عملیات های قراردادی مورد استفاده قرار گیرد از جمله قرار داد معالجه،  

دروسازی، گردشگری، بازاریابی  رحم اجاره ای )فارغ از جواز یا عدم آن(، صنعت خو

داختند(. همچنین استاد  دام پرسیاسی و ... )که در هرکدام به ذکر تفصیلی شرایط هرک

به بیان تفاوت نظر در ایقاع بودن و عقد بودن جعاله، ثمرات این اختالف، ادله موافقان  

ر ایقاع بودن جعاله خاطر نشان کردند.  و مخالفان بیانات مفصلی ابراز داشتند و قول مشهور از قدما و متأخرین را د

میزان معلوم بودن عوض به شکل تفصیلی پرداخته و در تقسیم   عوض و  در ادامه استاد به بیان شرایط عامل جعاله و

بندی جعاله به عام و خاص و بیان اشکاالتی در شکل به کارگیری الفاظ در جعاله توضیحات مکفی را خاطر نشان  

لف  به بیان تفصیلی جایز بودن یا الزم بودن جعاله و شرایط آن، اشکال و صورت های مخت کردند. همچنین استاد 

به آنها پرداختند.  جعا برخی اشکاالت این بخش و جواب  له، صیغه های خاص و مختلف در این حوزه و طرح 

های کاربردی در  بحث تفصیلی از اختالف جاعل و عامل و شرایط به کارگیری و استفاده از هرکدام و بیان مثال 

است. بوده  جلسات  سلسله  این  در  شده  مطرح  مسائل  دیگر  از  زمینه،  آخ  این  و  در  حاضر  اساتید  برخی  نیز  ر 

نقد و   و  استاد در تطبیق  بیانات  و  پرداخته  قرار داد ها  بانک داری و  معاصر  به طرح مباحث  دانشجویان دکتری 

 بررسی این موارد انجام گرفت. 

 

 

 

   https://b2n.ir/h34436ات جلسات:  لینک دسترسی به اصو
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و انسان مدرن ) حلقه    تهیبا مدرن  ییآشنا   یفلسفه قاره ا   ی دوره آموزش .  8

 اول کانت(

 

 مقدمه 

 

  ی اسالم ی علوم انسان  د یو تول   یعلم  تیمرجع  یدانشگاه امام صادق)ع( در راستا ی شده برا  نییبه اهداف تع  تیعنا

دانشکده که در   نیا نیب   یجد ییتگوگف جادیدر نظر گرفت ا توانیم  اتیاله یدانشکده یکه برا یاز اهداف یکی

 است.  یاسالم یعلوم انسان  یو مقام بحث از مبان  گاهیپا

اند  یاخود و در زمانه  یدر مبان   یانسان   علوم و    یبزرگان   یهاشهی حادث شده است که آبشخور آن  چون کانت 

اهداف    نیاز مهمتر  یکیبعدتر هگل است. فلذا  

ا   ییآشنا   جادیا  اتیاله   یدانشکده   ی مبان   نیبا 

دانشجو  انیدانشجو  یبرا است که    یان یاز جمله 

 .  ستی آنها فلسفه ن   یرشته

علم  یرو  نیا  از از    یبرخ  یبا همکار  ی انجمن 

با    ییآشنا  یدوره  یبه برگزار می تصم  ان یدانشجو

باعنوان دوره آشنا   یهاشهیاند با فلسفه    ییکانت 

 کرد.  یقاره ا

  ی علم  ئت یه  ،یدکتر هوشنگ  سیدوره از تدر  نیا

دانشگاه امام صادق)ع( بهره مند شده است. که  

بخش   یشرح در  کالس  از    ی بعد  یها مختصر 

 . د یآیم

 یی دوره: شیوه اجرا 

واحد   گذراندن  دوره  این  در  شرکت  شرط 

دروس اندیشه اسالمی در دانشگاه و داشتن پیش  

 زمینه ای از فلسفه غرب بود.   

پا  ۳۹۹۱دوره در ترم    نیا ل  و زمستان سا  ز ییدر 

  ی ها دانشگاه  ی مقاطع ارشد و دکتر  ان ینفر از دانشجو ۱۲به   ب یبا حضور تعداد قر  ۱۳۹۹

ن    یی همچون عالمه طباطبا  گرید  یهادانشگاه  یعلم  ئتیه  دیبا حضور اسات  زیمختلف و 

   روم برگزار شد.  یدر بستر اسکا 
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 بود.  رایگانعالقه مندان الزم به ذکر است شرکت در این دوره برای 

کالس    ی برا  ی هم به عنوان جانب  یاستاد داشته لکن منابع  س ی بر تدر  یااتک  تر شی ب   دوره 

فلسفه از کتاب  بودند  عبارت  بود که  شده  تر  یآلمان   یاعالم  و کتاب    نکاردیپ  یاثر 

  یفلسفه انتشارات سمت به خامه دکتر محمدمهد  خیاز مجموعه تار  یآلمان   سمیدئالیا

 . سندگان ینو  ر یو سا یلیاردب 

 . افتیجلسه تداوم 7جلسه به 5استاد از   د یوره مذکور با صالحدت که د ذکر اس  انیشا

 

 

 اهداف 

 دوره :  نیا یجمله اهداف برگزار من

بن  یی آشنا  . 1 پا  یکیز یمتاف  ادیبا  پ  ی م  ی گذار  ه یکه کانت  و  و آ  یوندها یکند  با گذشته  و    کی زیمتاف  ی ندهی آن 

 . اد یمبنا و بن نیبا نحوه کشف ا ییآشنا 

 . کیزیفلسفه و متاف یعالم مدرن بر اساس مبان نقد   یشدن برا  ای مه   .2

 او به صورت مفصل.  ی با نظرات و نقدها ییآشنا   .3

 ی آلمان   سمی آل ده یبا راه و روش ا ییآشنا   .4

 به فلسفه غرب با توجه به آثار کانت   ینگاه  .5

 

 

 از مباحث مطرح شده در دوره یشرح مختصر 

ها  دوره  نیو آثار ا  ی و نقاد  ینقد  شا یپ ی هادوره یاجمال یی او آشن یی ابتدا ی هاجلسات اول تا چهارم به بحث در

و زمانه    نهیزم  نیپرداخته شد. همچن  زین   یستیرمانت   یها آثار کانت بر نهضت  ز یگانه کانت و ن سه  ی از جمله نقدها

  مدرن  یکه شروع دوره یروشنگر  یاز جمله دوره  شد؛از کانت پرداخته    ش ی پ  یبه دوره  یشد. کم یکانت بررس

  وم یاز ه  تیّآنها به مسئله عل  ی و نقدها ستیو آمپر   ستی ونالیراس  یهاحلهرفت. سپس به ن   یدر از دکارت بود اشارت

  انهیم  نیپرداخته شد. در ا  زیبر کانت داشت ن   سمی از رمانت  یکه روسو و نوع  یشگرف  ریبه تأث  نیپرداخته شد. همچن

 پرداختند.  ک یاتونوم یژگیسوژه با و شی دایپبه 

طرح شد. البته    ی شیکانت از خواب جزم اند  یداری در ب   وم یه  ی اساس  ر یبه تأث  ان یم  ن یا  در

.کانت تالش  دیهامان طرح گرد   ی هاشهی از اند  یبرخ  ی و بررس  سمیسی بر رمات  وم یه   ریتأث

 رساند.  ی جد ی اهیرا به پا یاد یخود بن اریداشت تا ع
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  ل یم  یناخت، قوهش  یوهشد که عبارت بودند از ق  انینفس ب  یاز قوا  میتقس   دو

از ح  ی و قوه ن   ث یاحساس.  نوع قوه دار  زیمبدأ  از    م یسه  از شهود  عبارتند  که 

 از عقل.  دهی حس، مفهوم از فاهمه  و ا

  ب یترت  نیو بد  ردیرا بگ  ییتوهم استعال   یکار تالش داشت که جلو  نیبا ا  کانت

 خدا و اراده باز کند.  یرا برا نهیزم

  دی بدانم؟ چه با توانم یکه چه م می کرد یکانت را از سه سوال عام کانت بررس یاسسان شنبه ان  زین  ۷تا  ۵جلسه  در

سه سوال در سه اثر    نی. است یبود که انسان چ  نیداشته باشم؟ سوال عام کانت هم ا  توانمیم  یدیبکنم؟ و چه ام

 او حضور دارد.  یجد

تالش داشت تا امکان علم به    ینیش یپشناخت  و    ییمطرح شد. کانت با طرح من استعال  ییمن استعال   نیب   نیا  در

  یقوا  گذاری¬شناخت بر اساس قانون  نیرا مطرح کند. ا  کی زیو متاف  کیزیف  ،یاضیاعم و از جمله علم ر  یمعنا

 . شدیم ر یشناسنده امکان پذ

و به  شروع کرد    ی اتیاضیامر ر  ی شناسنده  ی و قوه  اتیاضیدهد، در ر  ح یامکان علم را توض  نیا  نکه یا  ی برا  کانت

به عنوان قوان د بدون ا  دیحس رس  یاتیاضیر  نیو دو صورت زمان و مکان  امکان شناخت از ابژه ممکن    ندویکه 

 . دی نماینم

  نی. حکم کارکرد وحدت بخش ذهن است. انواع ارسدیاز فاهمه به کارکرد حکم در فاهمه م  لیدر تحل نیهمچن

  کند یگانه فاهمه را استخراج م  ۱۲ت مقوالت  د، کان موار نیز ااستخراج شده که ا  یدر منطق عموم  یوحدت بخش

 وحدت بخش ذهن هستند.   یانواع کارکردها ها ¬نیکه ا

خداوند، جهان و نفس   یاساس دهیبه سه ا دهد،یکار فاهمه رخ م  لیتکم یکارکرد عقل که برا  لیاز تحل نیهمچن

  ی کیزیو هر متاف  رد یگیشتباه را ماط و ا التق  ی سه دسته که گذشت به زعم خود جلو  نی. کانت با جدا کردن ارسدیم

 . سنجدیمحک م  نیرا با ا
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 یس یکارگاه پروپوزال نو.9

 :  قدمهم

پژوهش اقدام    یبه عرصه    انیدانشجو  یبان یو پشت  تیهدا  یدر راستا  اتیاله  یعلم  انجمن

 مهارت محور پرداخت.   یدوره ها  یبه برگزار

نوآن   از پروپوزال  با   فیاز جمله تکال  یسی جا که    یکارشناس  ی دانشجو  کی   یها   دیو 

قابل درک    ش ی از پ  شیامر ب  نیبا ا  ان یدانشجو  ر یسا  یارشد و حت   انیدانشجو  یی و آشنا  یی به راهنما ازیارشد است  ن 

شد به سمت  با  یخداوند متعال قدم  ت یبا عنابرگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی    است    دی است. لذا  ام

 پژوهشگر.  تیو ترب   یلیتحص یپژوهش محور

 برگزاری این کارگاه به صورت رایگان بود. 

 

 : کارگاه   یبرگزار

نو  یپژوهش  کارگاه   « یسیبا موضوع »پروپوزال 

آقا ارائه  اکبر  یبا  رضا  گروه    یدکتر  )استاد 

  15(، در روز چهارشنبه  یفلسفه و کالم اسالم

ساعت    99مرداد   ص  12  یال  10از  ورت به 

دانشجو  یمجاز حضور  با  و  انیو    ژه ی)به 

 ( برگزار شد. 93  یورود ان یدانشجو

 

تحلیلی از مباحث و موضوعات    گزارش

 مطرح شده: 

ابتدا  نیا  در با    یاکبر  دکتر   ی آقا  ی جلسه، 

  ان ینوشتن پا  نهیدر زم  ی طرحواره کل  ک ی  م یترس

  د یاز نوشتن پروپوزال با   شیکه پ  ی. طرحقرار دادند  دی را مورد تأک  ق یتحق  نینامه، مشخص بودن روند کار در ا

 است:  ر یمورد توجه قرار داشته باشد، به شرح ز

   روش  ی،خیدوره تار  ،مکتب ،کتاب ،فرد موضوع

   

  ی ز یچه چ  یقرار است بر رو  قایمشخص شود که دق دیخانه ها، با   نیهر کدام از ا  لیذ  در

 . ردیصورت گ قیتحق

ب   شانیا ان   نکهیا  انیبا  روش،  قسمت  مختلفدر  بررس  یواع  به  دارد،  از    یبرخ  یوجود 

 آنها پرداختند:  نیپرکاربردتر
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 : ر ی( شامل موارد زیلیتحل روش

 شود.   یپرداخته م ده یپد ک ی ی گزاره ها یمفهوم، به بررس لیمفهوم: در تحل  لیتحل

آن مورد توجه قرار داشته و    ش ی دایو علل پ  هینظر   ایمکتب    کی  ی: مبان یمبان   لیتحل

 شود.  ی م یبررس  یمبان  ی زیطرح ر یچگونگ

  ر ی)نظ  دهی مختلف پد  یها  شهی قرار گرفته و ر  یموضوع مورد بررس  کیادله    ادلّه:  لیتحل

 گردد. یم ل یو...( تحل ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ی صبغه ها

  ست؛یصرف ن  ف یروش، توص  نی. البته غالبا ام یهست  ه یاجزاء نظر   فی روش، در مقام توص  نی( در ایفیتوص  روش

نوشته   یلتحلی – یفیبه صورت توص قات،یرو غالبا تحق نیمراه دارد. از ابا خود به ه  زیرا ن  لیاز تحل ییهاهی ابلکه م

 شود.  یم

  ی کار شفاف ساز  نه ی زم  سه،ی از مقا  ش ی پ  د یباشد و با  ل یتحل  ا ی فی توص  هی تواند در ناح  یم سهی( مقایا  سه یمقا روش

 گردد. 

اکبر   یآقا به صورت کارگا  یدکتر  ادامه  نحوه تکم  یاجزا  ،یهدر  و  پروپوزال  را مورد    ل یمختلف  هر قسمت 

در نگارش پروپوزال مورد توجه قرار داشته باشد   انی توسط دانشجو یستیرا که با  یقرار داده و نکات مهم یبررس

 نمودند.  نییتب
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 قرائات قرآن  ی ه جلسات بررس لسلس. 10

 

 : مقدمه

رشته   ان یبه خصوص دانشجو  اتیاله  انیدانشجو   قی تشو ی در راستا ات یاله یعلم  نجمنا

و سوال    زهیانگ  جادیا  نیرشته و هم چن  ن یا  یبه ورود به مباحث تخصص  ث یقرآن و حد  ی

 « نمود. کریم  قرائات قرآن ی »بررسبا موضوع  سلسله جلسات  یاقدام به برگزار شان یدر ا

 عالقه مندان رایگان بود. شرکت در این جلسات برای عموم  

 شرح جلسات: 

 قرائات و اعتبار آن«  ریسا  نیفص دربح  ت یقرائت عاصم به روا ح یاول: »علل شهرت و ترج یجلسه 

 

 :  ی برگزار

 
ترج  یعلم  یسخنران  و  شهرت  »علل  قرائت    حیبا موضوع 

قرائات و اعتبار آن«    ریسا   نیحفص درب   تیعاصم به روا

آقا  ارائه  زرنگ  یبا  احمد  هدکتر  )عضو    ی علم  أتیار 

از    99مرداد    28(، در روز سه شنبه  مایدانشگاه صدا و س

 . دیبرگزار گرد ی به صورت مجاز  19 یال 17ساعت  

 

گزارش تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح  

 شده: 

ا ابتدا آقا   نیدر    ی دکتر زرنگار، مقدمات مهم  یجلسه، 

پ از  الزم  در    ش ی که  را  شود  مطرح  بحث  به  ورود  از 

 مطرح نمودند:  ر یز نیعناو

قرآن   امبریپ حلقات  زمان    ل یتشک  ی اکرم )ص(    3و هم 

آموختند؛    ی را م  اتیدادند : اول، تالوت آ   ی ار انجام مک

ِبهنّ:    یرا م  اتیآ  ریدوم، تفس فرمودند؛ و سوم، و العملُ 

  ی م  انیشود را ب  یاستفاده م  ات یکه از آ  ی فقه  یفرع  ل یمسا

رو    نینمود. از ا  یم  تی( ترب ی)مُفت  ه یو هم فق  و هم مفسر  یکردند. لذا حضرت هم قار

 وم مختلف احاطه داشت. بود که به عل  یکس یقار
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قرائت   ی ُشبّر بر مبنا ریبر قرائت خاص قرار دارد، مثال: تفس ریتفس  یقدما، مبنا ریتفاس در

استاد عالمه    ر یاست پر ارزش و پر نقش )و به تعب  ی( است، لذا علم قرائات علمری)ابن کث

 است.  یکبر ةیمعرفت )ره((: مسئله قرائات: ذات اهم   ید هادمحم 

نمادحفص،    قرائت اِقرَءْ کَما  ثیاست؛ )حد  نیعامه مسلم  نیقرائت  النّاس(، لذا    قْرَءُیَ: 

حفص است و مهد علم، اسالم شرق است )کوفه    تیهمه قرآن ها در همه قرن ها به روا 

 و بصره(... 
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 قرائات«  خیحفص در تار  تیعاصم به روا رواج قرائت   یجلسه دوم: »واکاو 

 :  ی برگزار

قرائات«    خیحفص در تار  تیرواج قرائت عاصم به روا   یع »واکاوبا موضو  یعلم  یسخنران 

از   99  وریشهر  4( در روز سه شنبه میقرائات قرآن کر خیمطلق )پژوهشگر تار یعام نیرحسیدکتر ام   یبا ارائه آقا

 . دیر گردبرگزا ی به صورت مجاز  18 یال 16ساعت  

 

 تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده: گزارش

از  یبرخ ت،یواقع ایاست  قتیسؤال که اختالف قرائت حق نیجلسه، ابتدا با طرح ا نیمطلق در ا یمدکتر عا یآقا

برا  نیا  رامونیپ  ثیاحاد دادند.  شرح  را  در    یمطلب  مثال 

ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولکن االختالف  "  ثیحد

الرواه  ء یجی قبل  آن است که اصل قرآن،    قتی، حق  "من 

از سو  واحد است  وعهمجم  کی نازل    یکه  خداوند متعال 

در شکل مکتوب    یآن است که اختالفات  ت یشده، اما واقع

ا است.  داده  رخ  تأ  شانی آن  در    نکهیا  دی یدر  اختالفات 

  ث یمصاحف وجود داشته و رخ داده است، با استناد به حد

را قرائت    نیرا مسلم  یفعل  ف ی، تکل  "الناس  ءقرایاقرا کما  "

مو  نیهم ا  دانستند.  جودقرآن  ارتباط  نیالبته  با    یموضوع 

کند. اما آنچه مهم است، آن    ی نم  دای قرآن پ  ف یشبهه تحر

  ی گفت که همه مسلمانان در همه بالد اسالم  دیاست که نبا

  - همان قرائت حفص  ا یقرائت واحده    ک یبه    خ،یدر طول تار

 ده اند..... بو  بندیپا
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السالم در حوزه    هی لامام صادق ع  ث یگفتمان احاد   لیسوم: »تحل  ی جلسه  

 اختالف قرائات« 
 :  ی برگزار

»تحل  ی علم  یسخنران  موضوع  احاد  ل یبا  عل  ث یگفتمان  صادق  حوزه    ه یامام  در  السالم 

آقا ارائه  با  قرائات«  ه  ی اختالف  )عضو  دوست  عترت  دانشگاه    یعلم  أتیدکتر محمد 

به صورت    18  یال  16از ساعت    99  وریشهر  18( در روز دوشنبه  ییرجا  دیشه  ریدب   تیب تر

 . دیبرگزار گرد   یمجاز

 

 تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده: گزارش

جلسه   نیبه اهم موارد مطرح شده در ا  الیرا ارائه دادند. ذ  ش ی دکتر عترت دوست مطالب خو یجلسه، آقا  نیا در

 گردد:  یاشاره م

  نیگفتمان؛ در ا  لیاول: آشنایی با روش تحل قسمت

مختلف متن و استنباط  روش به مرئی سازی زوایای 

شود که چه   یم انیرداخته شده و بمقاصد نویسنده پ

مکان  چه  در  چیزی،  چه  درباره  چه    ،یکسی،  در 

مخاطب چه  برای  کرده    یزمانی،  بیان  را  مطلب  این 

د گفتمان  تحلیل  روش  مهم  کارکردهای    راست. 

مفه را  دینی  متون  ز  یم  موارد  در  خالصه    ریتوان 

 نمود: 

 
؛ که شامل بررسی سوژه مورد  ساختاری دانش   بسط

نظر در یک جغرافیای بزرگتر و بررسی رابطه میان  

 تواند باشد   یسوژه با دیگر سوژه های مطرح م

 دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده   نشان

تول  روشن پیچیده  و  عمیق  ساختار  متن؛  ساختن  ید 

 )جریان تولید گفتمان( 

انی، محیط بالفصل مربوطه و کل نظام زبانی( و  دادن تأثیر بافت متن )واحدهای زب   نشان 

 بافت موقعیتی آن )عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی( بر گفتمان... 

با جریانهای قرائی قرن د  قسمت وجود    ی کل  انیجر  4وم هجری قمری؛  دوم: آشنایی 

 . دارد
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جریان اهل    -4  ی جریان مصحف مدار  -3جریان نحو محوری    - 2مدینه محوری    جریان

 بیت)ع( محوری... 

 « ی قرائ  یقرائت و بوم ها  خیبر تار یچهارم: »مرور  یجلسه 
 :  ی برگزار

  أتی)عضو ه  یذوق  ریدکتر ام   یبا ارائه آقا  «یقرائ  یقرائت و بوم ها   خیبر تار  یبا موضوع »مرور  یعلم  یسخنران 

برگزار   ی به صورت مجاز  12ا  ت  10از ساعت    99مهر    28(، در روز دوشنبه  ثیگروه علوم قرآن و حد   یعلم

 . دیگرد

 

 

 تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده:  گزارش

 

 
قرائات   خیتار  ی با بررس  ی ذوق  ریدکتر ام  یجلسه، جناب آقا  نیا  در

در    یرائ ق  ی هابوم  یسبعه، به بررس  ی ل شدن قرائت هاو علل متداو

 از کی هر  لیبصره، دمشق و... پرداختند و ضمن تحل نه،یمکه، مد 

که   یحفص از عاصم کوف  ت یآنها، علل رواج قرائت قرآن به روا

 نمودند.   نییمسلمانان است را تب  عموم  انیقرائت در م نیمشهورتر

 ها و سرفصل ها:  محور

 قرائات خیتار

 سبعه  قرائات

 قرائت  یبوم ها  یبررس
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 السالم«  همی عل تیسه »قرائات منسوب به اهل بجل

 

ب با موضوع    یعلم  یسخنران  اهل  به    ۴السالم« در روز دوشنبه    همی عل  ت ی»قرائات منسوب 

مطلق )پژوهشگر حوزه    یعام  نیرحس یدکتر ام  ی با ارائه آقا  ۱۲تا    ۱۰از ساعت    ۹۹اسفند  

 . دی برگزار گرد  ی( به صورت مجازمی قرائات قرآن کر

 از مباحث و موضوعات مطرح شده: تحلیلی  گزارش

  ات یآ  ی و حفظ کردن ذهن  ی به صورت شفاه  نزول قرآن   ی مبنا  نکهیا  ان یبا ب   جلسه   یمطلق در ابتدا  ی دکتر عام  یآقا

»فاذا قرأناه فاتبع قرانه« بوده است.   یااللواح« نبود؛ بلکه بر مبنا ی»کتبنا له ف یبوده، اظهار داشتند نزول قرآن بر مبنا

آن، به خواص   یاز محتوا یاهآگ  یبودند، برا  سوادی مردم که ب عموم خواص باشد و  اریکه قرآن در اخت قرار نبود 

  ف یو از گزند تحر  ریباال تکث  راژیتا به ت  ردیگ یها جا  نهی رجوع کنند؛ بلکه قرار بود قرآن از همان بدو نزول، در س

ب   یکل  است یدر امان بماند. لذا س به مردم    شان ی ابود.    نیقرائت مسلم  ی رآن بر مبناالسالم، قرائت ق  هم یعل  تیاهل 

  نکه یالناس« و با توجه به ا  قرأیبلکه فرمودند: »اقرأ کما    د؛ یبه ما رجوع کن  ح یقرائت صح  تن افی  ی نفرمودند که برا

  شی فرما  ن یقرائت خاص خود را داشتند، ا  ،یاریمردم هر د

عل معصوم  م  هم ی امامان  را  نوع  یالسالم  به  معنا  یتوان    ی به 

را  ریتقر با تآن دوران دانس  جیقرائات  البته  ا  د ی.  نکته    نیبه 

داش  توصتوجه  عدم  که  پ  هی ت  ب   ی رویبه  اهل  قرائت    ت یاز 

 . ستیعدم وجود قرائت آنان ن ی السالم، به معنا همیعل

مانده از    یقرائات به جا یمطلق به بررس یادامه، دکتر عام در

ب  ب   شانی السالم پرداختند. ا  همیعل  ت یاهل  به طور    نکهی ا  نایبا 

غام  اد  ر،یمد، تقص  احکام  ی )به معنا  ی اصول قرائت خاص  ،یکل

معصوم از  نرس   همیعل  نیو...(  ما  به  در    ده یالسالم  است، 

( الحروف  و    رییتغ  یعنیخصوص فرش  شدن    جابجاکلمات 

  نیاز ا یداشتند که موارد انی( ب میقرآن کر اتیحروف در آ

است که    دهیل گرد السالم نق  همیعل  نیگونه موارد از معصوم

و    ی ریتفس  ،ییتوان در کتب متنوع روا  یآن را م  ی رگه ها

  نمود. ییجویپ یقرائ

 صحت قرائت در خصوص قرائات   ط یشرا نکه یبر ا دی مطلق با تأک  یعام دکتر
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    یرویداد اهی علم       
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 مستند  یاکران مجاز  .1

 
 : مقدمه

به    انیدانشجو   یآموزش   یکالس ها  ت یمنحوس کرونا  عالوه بر هدا  رووسیو   یریفراگ 

  ی فرهنگ  یها  تیاز فعال  یاریتحت الشعاع قرار داد ولذا بس  زیدانشگاه ها را ن   یجانب  یها  تیفعال  ،یمجاز  یبستر فضا

دانشگاه    اتی اله  یمواجه شد. انجمن علم  تیا با محدود در دانشگاه ه،  یحضور  یاز فضا  ی با دور  ییافزا  رت یو بص

گذاشتن عرصه    یخال  ی بجا  یه زمان بره   نیدر ا    ش،یخو  ی تیو ترب   یتوجه به رسالت علم  زبا یالسالم ن   هیامام صادق عل

 ها را داشته است.   تیدر محدود  یهمت به  فرصت ساز

 
علم  صادق  اتیاله   یانجمن  امام  علیه    دانشگاه 

خود و با   ییدانشجو  یبه رسالت هابا نظر    السالم

  ط یدر شرا ی مجاز  یفضا یاستفاده از فرصت ها

به اکران مجاز  یدمیاپ مستند    ی  وستهیپ  یکرونا 

زمروشن  یها در    ، یاسیس  ،یعلم  ی ها  نهیگرانه 

 و... پرداخت.  یاجتماع

گ  نیا ارتباط  با  که  هماهنگ  یریامر    ن یا  یو 

سا  و  ها  نهاد  با  ها   ریانجمن    ی علم  یانجمن 

غ  ینشگاهدا پذ  ی دانشگاه  ر یو    رفت یصورت 

ا  اریبس در  گرفت.  قرار  استقبال  سلسله    نیمورد 

تنها به    اتیانجمن اله  تیفعال  یمجاز  یاکران ها

شد؛ در واقع بعد از هر    ی خش مستند منحصر نمپ

 شد.    یبرگزار م نیر مستند به صورت آنالارائه شده د  یمحتوا  تیمسابقه باموضوع ک ی  یاکران مجاز

 

 اف:  اهد

   ی درس ی پوشش خال واحد ها ی برا ی مجاز  یفضا یها  تیاستفاده از ظرف*

 ان یدانشجو  رت یبص  ش ی و افزا  یروشنگر*

 شخصیت های علمی بزرگ    *آشنایی دانشجویان با

نشاط در خالل واحد    جادیمناسب  جهت  استراحت و ا  یآوردن فرصت  فراهم*  

 ی بعضا پرفشار درس یها
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 ی علمی و فرهنگیهمکاری با سایر نهاد ها 

 

به    ی نگاه  ز یروشنگرانه خود ن   ی مستند ها  ی اکران مجاز  ی در راستا  اتیاله   یعلم  انجمن 

اقدام خود    ن یدر ا   ی دانشگاه  ریوغ  ی دانشگاه  ی ها  نهاد   ر یوجلب مشارکت سا  یهمکار

  ی هاهاد  ن   با    به مشارکت    ات یاله  یانجمن علم  ،گوناگون  یمستند ها   یاکران مجاز  انیدرجرلذا  داشته است.  

نشر آ  یدانشگاه دانشگاه امام    یدانشجو، روابط عموم  ی رسانه صدا  ،یکن  یاهلل مهدو  ت یاز جمله دفتر حفظ و 

 مبادرت کرده است.   یاسیعلوم س یانجمن علمالسالم و هیصادق عل
 

 از سازمان اوج مستند اخذ مجوز اکران  اختصاصی 

 

  ی مستندات را وارد عرصه اکران مجاز  نیجستجو، مناسبترو  ق یبر آن داشت که با تحق یسع  اتیاله یعلم  انجمن

راستا    نیودند، در اقابل تماشا ب هزینه ای  از مستندات پر مغز و به روز تنها با پرداخت    یبرخ نکهیکند اما با توجه به ا

  ی وامستندات پر محت  گانیورا  یاوج جهت اکران مجاز  ی رسانه ا  یاقدام به مذاکره  با سازمان هنر   یانجمن علم

  ت ی: آ چون مستندات  ی امر موفق شد مجوز اکران اختصاص ت یکرد و در نها  ی سازمان بزرگ  فرهنگ  نیساخته ا

 را اخذ کند.    یسازندگ ه یو شورش عل  یکینه در تارخشونت، خا نیسیاهلل، تئور

ت و با ادامه اکران  اقدام صورت گرف نیاز ا یخوب  اریخداوند متعال استقبال بس ت یمستند با عنا ن یاز اکران اول بعد

ان واحد  جداگانه با عنو  یواحد   سی به تاس می تصم  اتیاله  ی اقدام انجمن علم  نیاستقبال از ا  ش ی و افزا  ی مجاز یها

  ر یو فراگ ی عموم ی جنبه ا ز ین  یاکران مستند  انجمن علم یراستا کانال اطالع رسان  نیران مستند گرفت که در ااک

 قرار گرفته است.   انیکرده و مورد استقبال دانشجو  دایپ

 

 مخاطبان برنامه ها 

از قشر فره  یاکران مجاز  مخاطبان برخ  ختهی مستند ها  اسات  یو  ا  دیاز  نه فقط  امام  دانشگاه ومحصالن  ز دانشگاه 

مدرس ،شاهد، اصفهان،   ت یترب   ر،یکب  ریچون تهران، ام  ییالسالم بلکه از سراسر کشور و دانشگاه ها  هیصادق عل

که  شرکت    ی مستند بوده و در واقع از پرسشنامه ا  مارآ   نیبودند.)ا  ز یو.. ن   هیو حوزه علم  رازینور ش   امی، پ  هیاروم

 استخراج شده است(.   دادندی سواالت مسابقه اکران مستند پاسخ مپاسخ به   یمسابقه در ابتداکنندگان در 

 گرفت.  ی روم صورت م  یاسکا  یرسانه انجمن و در فضا می مستندات  توسط ت اکران
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 بقه اکران مستند مسا
ا شد در  اشاره  به آن  اجماال  ها  نیهمانطور که  اکران  انجمن    تیفعال  یمجاز  یسلسله 

  ک ی   یشده؛ و در واقع بعد از هر اکران مجاز  ینمتنها به پخش مستند منحصر    اتیاله

با محور آنال   ی محتوا  ت یمسابقه  به صورت  مستند  شده در  م  نیارائه  شد که    یبرگزار 

مسابقه شده و به سواالت مستخرج از    یوارد فضا  نآ  یبعد از تماشا  تماشاگران مستند

به فراخور    ی زیپاسخ ها جوا  ن یو کاملتر نیبرترپاسخ ها به   ح یبا تصح  ز ین   ت یدادند. در نها  ی مستند پاسخ م  ی محتوا

  ان یدانشجو   ترشی هر چه ب   بیموجب  ترغ  زیاقدام ن   نیشد که ا  یترم افزار نور اهدا م  ایو    سیمستند هم چون کتاب نف

 . دیگرد

  ی نظر سنج  یه عالوه بر سواالت مسابقه حاوپرسشنام   نیشده که ا  یطرح م  یاختصاص  یهر مسابقه پرسشنامه ا  یبرا

پخش مستند بوده است   تیفیمخاطبان وک تیرضا زانیم از

حاک بازخوردها  اهلل   بحمد  رضا  یکه  و    ن یمخاطب  تیاز 

 وده است. سلسله برنامه ب  نیدر ا  یانجمن علم قتیموف

ن  ان یپا  در مسابقه  از  بعد  اعالم    زیروز  مسابقه  برندگان 

فضا  ییا یوهدا فراخور  هچون     ی به  شده  اکران  مستندات 

 شد.   یبرندگان م  می م افزار نور تقدونر  س ی کتاب نف

 

 

 توجه به مسئولیت اجتماعی

  امیهمان ا  یو مکان   یزمان  طیشده انتخاب و اکران  مستندات با توجه به شرا  یسع  یمجاز ی در سلسله اکران ها

  اهلل تی، آ یاهلل قاض تی، آ ییاهلل خو تیشود. به عنوان مثال اکران مستند آ   میتنظ  یمیتقو یوبا مناسبت ها 

یکی از ویژگی های این طرح هماهنگی برگزاری آن با برخی  شده است    مارتحال آنها انجا روز درسال  یمهدو

روز سالگرد رحلت علمایی چون آیت   ور بود. به طور مثال  درمناسبت های تقویم ورویداد های مهم روز کش

مستندات مربوط به زندگانی این علما  اهلل خویی، آیت اهلل مهدوی کنی و آیت اهلل قاضی   مخاطبین شاهد اکران  

بودند. مضاف بر این موارد  واحد اکران مستند  به رویداد های مهم روز کشور هم توجه  ویژه ای داشته است   

جهت نکوداشت مقام علمی و سیاسی ایشان در فاصله ای   99ت آیت اهلل یزدی در سال  به عنوان مثال بعد از فوو

عالم بزرگوار اکران مستند زندگانی ایشان به همراه  چند روزه بعد از رحلت این  

مسابقه انجام شد. یا درست در ایامی که بحث شفافیت آرای مجلس شورای اسالمی  

نه در تاریکی که به روشنگری در   کشور داغ بود، مستند خا در جامعه ی علمی
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نجمن  مورد شفافیت مجلس  می پردازد با پیشنهاد انجمن علمی الهیات و همکاری ا

 علمی علوم سیاسی اکران و شد.  

 

 

 الگو گیری از این جریان  و ادامه مسیر 

 

 
و    یگرفتن چند نهاد علم  ده یاتفاق و ا   ن یردن اک  دای مسرت است ادامه پ  ه یآنچه که ما   نیبر استقبال مخاطب  عالوه 

  ی اکران مجاز  دهیاز االسالم     هی خواهران دانشگاه امام صادق عل  س ی پرد  اتیاله  یمن جمله انجمن  علم  یفرهنگ

که    ییعوامل اجرا  ار یدر اخت زیاستقبال کرد بلکه تجارب خود را ن   ه یقض  نینه تنها از ا  یمستند است که انجمن علم

 کران مستند مراجعه کرده بودند قرارداد. واحد ا نیبه مسئول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکران مستند  ی کانال اطالع رسان 

اقدامات  یکی ابتدا  یاز  از  م  یکه  تاساکران  ها صورت گرفت  رسان   یکانال  س ی ستند  اطالع  ها  یجهت    ی اکران 

 جلسات بود.  نیبه عالقه مندان ا  یمجاز

برندگان مسابقات و تول  یالوه بر اطالع رسان ع   عضو    180با بیش از    کانال اکران مستند   در   د یبرنامه ها، اعالم 

 گرفت.   یمحتوا صورت م

متن و کتاب مرتبط   ا ی پیز اکران مستندها کلبه آن صورت بود که بعد ا  زیمحتوا ن  دیتول

 گرفت.  یکانال قرار م نیبا آن موضوع در دسترس مخاطب
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 به کانال اسکن نمایید. جهت ورود   تند لوگو کانال اکران مس

با کلیک بر روی عکس نمونه از تولید محتوا  

 . را در کانال اکران مالحظه می فرمایید

https://b2n.ir/s04883
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 ده: اکران ش  ی مستند ها

 

 اهلل:  تیآ  مستنداکران 

اوج اکران    ی رسانه ا  یو با مساعدت سازمان هنر  ات یاله  یی دانشجو  یهمت انجمن علم  به 

صورت    یبه صورت مجاز  ۱۶ساعت    ۱۳۹۹/۷/۴اهلل در روز جمعه    تیمستند آ   یاختصاص

 گرفت.

از بدو تولد تا    «ییابوالقاسم خو  دیاهلل »س   تیآ  ع،یمقام جهان تش  یاستاد عال  یاز زندگ  یتیاهلل« روا  تی»آ   مستند

نشده    دهی بار وجوه د  نیاول  یمستند برا  نیوفات است. در ا

زندگ آ  یاز  زمانه  خو  تیو  تصو  ییاهلل  شده    دهیکش  ریبه 

 است.

به کارگردان   تیآ  لمیف تبار در    یموسو  یمصطف  دیس  یاهلل 

ا  1397سال   است.  شده  کشور    لم یف  ن یساخته  محصول 

. با توجه به آنکه  باشدیم  یوگرافیو ب و در ژانر مستند    رانیا

دارد   یقانون  یتماشا تیقابل نهیمستند تنها با پرداخت هز  نیا

با سا اوج    ی رسانه ا  ی زمان هنرلذا پس از انجام مذاکرات 

 شد.  گانیو را یمستند اکران اختصاص نیا

  ت یمستند در روز سالگرد رحلت آ   نیبه ذکر است که ا  الزم

 همراه شد.   دیاستقبال مخاطبان و اسات اکران، و با  ییخواهلل 
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 : ا یمیمستند کاکران 
ششم  به آ  ن یمناسبت    ییدانشجو   یانجمن علم  ،یکن  ی اهلل مهدو  تیسالگرد رحلت 

همکار  اتیاله آ  یبا  آثار  نشر  و  حفظ  مهدو  تیدفتر  عموم  یکن  ی اهلل  روابط    یو 

 اکران کرد. مستند را  نیالسالم( ا هیدانشگاه امام صادق)عل

  ی ا  قه یدق  50قسمت    کی به    اتیاله  یرسانه انجمن علم  م یت  ن ی) که با تدویاقهیدق  ازدهیقسمت    5مستند در    نیا

  بودن،  یفراجناح  ،یمدارتیوال  لیسره از قبقدس  یکن   ی اهلل مهدو  تیآ  یتیبارز شخص  ی ژگیو  5  شد( به   لیتبد

 . پردازدیانقالب م یبرا یروسازیو ن  یبه خدمت و انقالب نه قدرت، عرفان عمل یفتگیش 

 صورت گرفت.  21ساعت    7/1399/  28اکران دوشنبه  نیا
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 سرو:  ثی مستند حدکران ا

شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و    یبازساز  یسرو « مستند  ثی» حد  وعهمجم

نزد  ر یتصاو با  گو  و  گفت  و  معرف  کان یمستند  بزرگان  خانواده  سعشد  ی و  کند    یم  ی ه 

مبارک   یمستند در چند قسمت به زندگ نیرا ارائه دهد. ا یقیحق ینید  یاز علما یریتصو

  نیا  ش،ی رایو و  نیبا تدو  یاکران مستند انجمن علم  احدپردازد که و  یم  یاهلل قاض  تیآ

 و جهت اکران عرضه داشته است..   لیتبد  ی ا قهیدق  80قسمت   کی مستند را به 

 اکران شد.  8/1399/ 9در جمعه   یاهلل قاض ت یسالگرد وفات آمستند در   نیاکران ا 
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 خشونت:  نیسیمستند تئوراکران 

به صورت اختصاصمستند    نیا  اکران با    اتیاله   ییدانشجو  یتوسط انجمن علم  یکه 

 19ساعت   1399/ 9/ 21اوج در جمعه شب  ی مؤسسه رسانه ا یهمکار

 رفت . روم صورت گ یبستر اسکا  در

فرد   دیس "درباره    ی خشونت، مستند  نیسیتئور ف  "دیاحمد  به   اندیشفاه  لسوف ی)ملقب  و  اش و  مخالفت    شهی( 

 باشد.   یمبا او  "سروش  میعبدالکر"

 ساخته شده است.   1399محسن کوقان در سال   یخشونت به کارگردان  نیسی تئور مستند

  یعالقه مندان اکران اختصاص  یبرا  گانیج به صورت رااو   یرسانه ا  یبا اخذ مجوز از سازمان هنر  زیمستند ن  نیا

 شد. 
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 سعادتمندان: مستند اکران 
کشور شاهد در گذشت عالم مجاهد حضرت    ی اسیسو    ی جامعه علم   99متاسفانه در سال  

بزرگوار انجمن   نیا یمناسبت و به پاس مجاهدت ها نیبود.  به هم  یزدیاهلل محمد  تیآ

از   ی تیدانشجو مستند سعادتمند که روا ی رسانه صدا ی با همکار  اتیهال  ییدانشجو یعلم

 اکران کرد.  19ساعت     1399/ 9/ 28است را  در روز  جمعه  ی زدیاهلل محمد   ت یمرحوم آ  یزندگان 
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 : ی ک یمستند خانه در تاراکران 
با    یاسیو علوم س   یمعارف اسالم یو انجمن علم  اتیاله ی اکران مستند انجمن علم واحد

 برگزار کرد.  ۱۸:۱۵ ساعت  11/1399/ 25اوج  شنبه  ی رسانه ا ی سازمان هنر یهمکار

ها و در آمد ها و به    نهیهز  تی ف، شفا  ابیحضور و غ  تیآراء، شفاف  تیمستند به شفاف  نیا

نما  ه یکل  یطور شفاف ساز نما  ندگانیامور مربوط به مجلس و  مجلس و در    ندگانیمردم از زبان کارشناسان و 

 پردازد.  یکشورها م ر یسا با  سه یمقا

 ساخته شده است.   1398در سال    دادی عل دی حم یبه کارگردان   یکیخانه در تار مستند

با حضور و کارشن  نیا شناس س  یغفار  یدکتر مصطف  ی اساکران  انجام    یاسی)جامعه  پژوهشگر حوزه رسانه(  و 

 . دیگرد

در آمد.  واحد اکران مستند انجمن   یان اختصاصاوج به اکر  ی رسانه ا  ی با اخذ مجوز از سازمان هنر زیمستند ن   نیا

  یاسالم  یس شورادر مجل   تیطرح شفاف   بیاز عدم تصو   یموجود در کشور که ناش   یاسیبه جو س  ت یبا عنا  یلمع

 گرفت.  ی مستند در آن برهه زمان  نیبه اکران ا   میبود  تصم 
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 « برنامه ریزی روزانه یرت های تجربمها»جلسه  . 2

تواند  قدمهم می  که  است  هایی  شاخصه  جمله  آن  از  هدفمند  و  منظم  زندگی   :

به اهداف علمی و عملیشان سوق دهد. یکی از الزمه  دانشجویان را در جهت رسیدن  

انسان های   از  بسیاری  دانشجویان است.   برای  برنامه ریزی  شاخصه، داشتن  این  های 

امه ریزی به عنوان عامل مهمی در رسیدن به موفقیت برای جوانان یاد می کنند. یک  بزرگ از برن   موفق و علمای

نیز بایستی همواره با برنامه ری زی منظم  بتواند به فعالیت های درسی و فوق برنامه خود در کنار زندگی  دانشجو 

 عادی بپردازد. . 

دانشجویان را با مقوله مهم  برنامه ریزی آشنا   اری جلسه ای،تمام این موارد انجمن علمی را بر آن داشت تا با برگز

 کند. 

عنوان   با  علمی  مهارت های  »برگزاری جلسه 

 « هبرنامه ریزی روزان ی تجرب

افزایی   الهیات در راستای مهارت  علمی  انجمن 

هر چه بیشتر دانشجویان در همه ی رشته ها اقدام  

گوناگونی   های  دوره  و  جلسات  برگزاری  به 

ا جملکرده  از  که  آنان  ست  ی  مهارت  ه  جلسه 

با حضور دکتر    برنامه ریزی روزانه  یهای تجرب 

آزاد  مورد    علیرضا  که  جلسه  این  باشد.  می 

بسیا با  استقبال  گرفت  قرار  دانشجویان  خوب  ر 

و   دانشجویان  علمی  بازدهی  افزایش  هدف 

 افزایش کیفیت حیات علمی برگزار گردید. 

شرکت  عموم  برای  جلسه  این  در    شرکت 

 گان بوده است. کنندگان رای

 جمعیت و مخاطبان جلسه 

از این جلسه استقبال بسیار خوبی صورت گرفت   

حدود   علمی  وبینار  این  در  ز  ا  نفر   170و 

 دانشجویان از داخل و خارج دانشگاه حضور داشتند.  
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 شرح بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

با  برگز  ۲۰:۳۰ساعت:    ۱۴۰۰/۰۱/۲۲یکشنبه  این جلسه روز   ار گردید. استاد در ابتدا 

بیان مدل های برنامه ریزی این نکته را بیان نمودند که انعطاف در برنامه برای کسانی  

دارند زیاد توصیه نمیشود و بیشتر برای افراد با اراده ی قوی مفید    که اراده ی ضعیفی

 د: است. ایشان در ادامه به بیان نکات اجرایی حول برنامه ریزی پرداختن

 نامه باید در برگیرنده ی همه ی نیازهای روزانه باشد نه فقط رشد علمی. بر •

ه دنبال چالش های دفعی و شدید در برنامه ریزی باید به عادت های خودمان احترام بگذاریم و ب •

 نباشیم 

 نباید خودمان را گول بزنیم، ما هم مشتری هستیم و هم فروشنده  •

 ه مدیریت زمان بیداری است ت بلکبرنامه ریزی کم کردن زمان خواب نیس •

• ... 

بیان نمودند که دیر شروع کردن مشکلی ندارد بلکه شروع نکردن مشکل اص نیز استاد این نکته را  لی  در ادامه 

 است.

 پایان برنامه نیز به پرسش و پاسخ میان دانشجویان و استاد اختصاص یافت. 
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 در امر استهالل با موضوع بررسی مبانی فقهی اختالف فتاوی  . جلسه3

 : مقدمه

انجمن علمی الهیات در این دوره به علت مواجهه با ویروس کرونا و شرایط تحصیل  

اق خود  اهداف  راستای  در  حضوری  حفظ  غیر  راستای  در  جلسات  برگزاری  به  دام 

 هات مبتال به کرد. ارتباط دانشجویان و اساتید و همچنین پاسخ به سواالت و شب

 های علمی پرداخت به مسائل روز و مبتال به است.   یکی از رسالت های انجمن

د فطر سوال های  اختالف علمای بزرگوار در اعالم زمان عید سعی   1399در روز آخر ماه مبارک رمضان  سال  

ن پرسش ها چیستی و ماهیت  بسیاری را در اذهان عمومی و به خصوص اذهان  جامعه علمی ایجاد کرد. مهمترین ای

ر استهالل بود. انجمن علمی الهیات در این راستا همت به برگزاری دو جلسه جهت بررسی دقیق  مبانی فقهی در ام

ف  فتاوی علمای بزرگوار را داشت. بنا براین در این راستا از آیت  مبانی امر استهالل و درواقع  بررسی منشا اختال 

ت به عمل آمد که ایشان در این  س خارج گوی شناخته شده در شهر مقدس قم دعواهلل گلی شیردار مجتهد و در

مبانی فقهی اختالف فتاوی در امر    مسئله به تبیین و تحلیل 

 بپردازند.   استهالل 

 نحوه ی برگزاری: 

اول   تاریخ    روز  در  جلسه  با    1399خرداد    16جمعه، 

حضور حجت االسالم و المسلمین گلی شیر دار برگزار  

 . دش 

ساعت  1399  خرداد ماه    ۲۳جمعه  جلسه دوم نیز در روز  

شرکت    با حضور این استاد ارجمند برگزار شد.   ۱۸:۳۰

 در این دو جلسه برای عالقه مندان رایگان بوده است. 

 لسه: بخشی از محتوای تحلیلی ج

ابتدا حضار به بیان مطالبی از ابتدائیات بحث پرداخته    در

چشم   با  استهالل  کفایت  موافقان  رأی  به  اشکاالتی  و 

بیان کردند و همچنی بیان کلیات و سیر  مسلح  ن استاد به 

به شکل   بحث  روند  به طور کلی  پرداختند.  بحث  کلی 

 مباحثاتی جلو رفت. 

هشی است و به مبنای فقهی مرتبط  الف پژو ایشان بعد از بیان اینکه این امر اخت

است فرمودند اظهار عقیده و ایجاد تنش بین فضای متشرعه امر مطلوبی نیست  

بح اظهار این عقیده  که البته این مقام دوم  به بعد اجتماعی  ث است و مربوط 
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لزوم  یشان فرموند  .  است ادله دو مکتب  بررسی  یعنی  اول است  مقام  ما در  بحث  فضای 

 ر مسلح و کفایت رؤیت با چشم مسلح.  چشم غی رؤیت با 

 چند بحث مطرح است: 

 

 اینکه ببینیم مبانی هر مکتب و ادله هر کدام چیست.  (1

 نکه حتی اگر کمی از شب هم مشترک باشد کافی است یا خیر. اتحاد افق و بحث بر ای  (2

 خیر. ا باشد، در اینجا هم مطرح است ینفوذ حکم حاکم که حتی در فقها و مجتهدین نیز می  (3

 باشد یا با چشم مسلح هم کافی است. مبحث نخست این است که آیا رؤیت با چشم غیر مسلح می

گیرد هر چند  د که ادله اجتهاد و تقلید، موضوعات خارجیه را هم میایشان فرمودند که فعال فقها مسلم گرفته ان 

شود یا  دله مورد استهالل را هم شامل می اکه به عنوان مقدمه این بحث وارد است که بگوییم آیا اصال اطالق این 

 خیر.

بح نوع اطالق داریم یک اطالق مقدمات حکمت است و دیگری صدق عنوان است. همانطور که در  ث  ما دو 

بیان می بیان شود باید جواب افرادی که نقوض  مشتق و صدق عنوان  بیان کرده اند را    7شود و اگر این  گانه را 

 نقضی داریم مثل حرمت دیدن جسد اجنبیه حتی با چشم مسلح.  ل بدهیم.  البته ما هم اشکا

ه از این عنوان بیرون برود مثل  ی خارجیباشد مگر با نکتهبیانات شارع حقیقیه است و برای زمان حال حاضر نیز می

هم   حکنیم که آیا دیدن با چشم مسل. حال که این گونه است ما به عرف مراجعه می)ع( قضاوت های امیر المؤمنین

گویند صدق عنوان بر این  جزو رؤیت هست یا نه به هر حال چون از قضایای خارجیه است. در حقیقت، عرف می

 ؤیت، یک عنوان حقیقه است نه موضوعیه.  هست. از دیگر ادله این است که ر

با چشم   از اشکاالت این است که صدق عنوان منصرف است در رؤیت به چشم غیر مسلح هر چند که رؤیت 

باشد، لکن ظهور مطرح است. جواب این است که این خطاب جزو قضایای حقیقیه  لح نیز از مصادیق رؤیت می سم

شود درحالی  را اگر با وسایل امروزی انجام دهیم دیگر شامل آن نمی   است و اگر این را قبول کنیم قطع مسافت 

 گوید. که کسی این گونه نمی
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 ینسخ خط  قیو تحق حیروش تصحسلسله جلسات . 4

 

 :  مقدمه

در رشته و موضوعات    انیدانشجو  شتری هر چه ب   یعلم  تیتقو  یبرا  اتیاله  یعلم  انجمن

ظرفه  یتخصص از  استفاده  با  رشته  برگزار  یها   ت یر  به  اقدام  جلسات    یدانشکده 

 جلسات است   نیا ی مله از ج «ینسخ خط  قیو تحق ح یروش تصح  ی»بررس ینمود که جلسه    یمهارت-یعلم

 :  یبرگزار

  ق یو تحق ح یبا موضوع »روش تصح ی علم ی دانشکده سخنران   یو معاونت پژوهش  ات یاله  یانجمن علم ی باهمکار

و ائمه اطهار    امبر یاوراد و اعمال مأثور از پ  ه،یدر ادع   ی کتاب زبور اله  ق یو تحق  ح یتصح  یمطالعه مورد  ؛یخطنسخ  

صبح با   ۱۰از ساعت  ۹۹بهمن   ۲۷دوشنبه  روز( « در یکاشان   ضی محمد )فرزند ف  یعلم الهد  فیتألالسالم،   همیعل

 . دیرگزار گرد ( ب عهیش  ث یحد ی)محقق و مصحح نسخ خط یارائه استاد بهراد جعفر

 

و    بخشی  تحلیلی  گزارش مباحث  از 

 موضوعات مطرح شده: 

  ی مقدمات  یجلسه، ابتدا استاد بهراد جعفر  نیا  در

تراث    حیبه حوزه تصحورود    یالزم و مهم برا

ب   عه یش   ثیحد  یخط از جمله  انیرا    ی نمودند. 

مقدمات، اشراف کامل به کتاب و شناخت    نیا

  ق یمطالعه دق عالوه بر دیتام آن است. مصحح با

شما کتاب،  موشکافانه  و    یکل  ی و  مطالب 

با آن مأنوس  محتوا را کامال به خا طر سپرده و 

ادب   ییشود. آشنا ز  ات یبا  بر  و تسلط  بان  عرب 

د   ز ین   یعرب  مهم  مقدمات  که    ی گریاز  است 

 نسبت به آن واقف باشد.  د یمصحح با

  ح یمطلب که کار تصح  نیا  انیبا ب   یجعفر  استاد

خا  یدارا ا  یصآداب  اشاره  به    یاست، 

خو  اتیاخالق بزرگ  استاد  سلوک    شی و 

عل غفار  یمرحوم  ا  یاکبر  در  و    ن ینمودند 

  د یمق  ار یو تهجد بس  یزیبر سحر خ   همواره  یخصوص اظهار داشتند که مرحوم غفار

در هنگام کار بر    شانی نمودند. ا  یرا آغاز م ح یبوده و پس از عبادات سحر، کار تصح
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همواره بر    شانیکار داشتند. ادر    یبا وضو بودند و دقت تامّهمواره    ،ینسخ خط  یرو

  به   یبه جهت آنکه قرار است علوم اله  ح،یکه کار تصح  نمودند یم  دیمطلب تأک  نیا

  اریبس  ت یالسالم است، حساس  همیعل  ن یسخن معصوم یایبعد منتقل شود و اح  ی نسل ها

 واو از متن جابجا شود.   کی  یحت دی طلبد و نبا یرا م ییباال

ذکر نمودند؛ از    ث یحد  ینسخ خط  ح ینکات را در خصوص روند و مراحل تصح  ی در ادامه، برخ  یجعفر  استاد 

اجازه نامه   یکه دارا ییهاشود و پس از آن، نسخه هی از کتاب ته یمعتبر اریبس ینسخه ها   دیدر ابتدا با  نکهیجمله ا

متن کتاب    دی مرحله، با  نیشوند که در ا مقابله هاهخ. در مرحله بعد، متون با نسرندیقرار گ  تی)مجاز( باشند در اولو

را به خود    حیتصح  ندیفرآمرحله از    نیبخش از کار، زمانبر تر  نیخواند. ا  یاد یز  اریرا لغت به لغت و با دقت بس

 دهد.  ی اختصاص م
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 دوم جلسه

و    ش یدایبا موضوع »پ  ینسخ خط  قیو تحق  حیدوم از  سلسله جلسات روش تصح   جلسه

از    ۹۹اسفند    ۱۸در روز دوشنبه    ف« یآن بر خط مصحف شر   ر یو تاث  ی تحول خط عرب 

 . دیبرگزار گرد   یبه صورت مجاز  یاکتچدکتر احمد پ ی با ارائه آقا ۱۲تا  ۱۰ساعت 

 نفر از عالقه مندان برگزار شد.  70از   ش ی و با حضور ب   پیجلسه در پلتفرم اسکا  نیا یبرگزار

 

 از مباحث و موضوعات مطرح شده:  بخشی یلی تحل گزارش

 است:  یجلسه در سه بخش قابل بررس  ن یمطالب مطرح شده در ا اهم

 ی عرب  ی الفبا هیاول: پا بخش 

 افزوده شد؟ یم: چگونه شش حرف به خط عرب دو   بخش 

  ی عرب   یدر حوزه درست نگار  یسوم: چه مسائل  بخش

کر قرآن  الخط  رسم  در  چگونه  و  هستند    م ی مطرح 

 اثر گذار باشند؟  نندتوایم

اشتراک گذار  ی پاکتچ  دکتر با  اول،  چند    یدر بخش 

نکته که در    نیاز خطوط باستان، ضمن اشاره به ا  ریتصو

اول مثابه  هر    هیخطوط  به  است،    کیحرف  بوده  واج 

خط    یر یشکل گ  یرا در خصوص چگونگ  یحاتیتوض

  ی ر یتصو  یبه عنوان خط  شیهزار سال پ  ۵در مصر در  

ا د  نیارائه دادند.  نخست  خط در    جاد ی ا  رمرحله، گام 

راستا،    نیبوده است. در هم   قا یو شمال آفر  یغرب   ی ایآس

  شان ی داده شد و ا  یقینی در خصوص زبان ف  ز ین   یحاتیتوض

  شاوند یخو  ی که از زبان ها  یزبان سام  ک یرا    یقیزبان فن

تصاو  یعرب  در  دانستند.  خطوط    ر یاست  از  شده  ارائه 

فرآ  یم  م،یقد گرانتقا  ندیتوان  خط  از  مصر    ینلیل  و 

متقدم به    ی ناویمتقدم و از خط س  ی ناویباستان به خط س

 نمود.  افتیدر  یرا به خوب  یقیخط فن

خط    ی ریو شکل گ  ش یداینقطه آغاز پ  ،ینکته که خط آرام  نیا  ان یبا ب   یپاکتچ  دکتر

خط، از جنوب   ییایجغراف  یریشکل گ  ندیبوده است، اظهار داشتند که در فرآ  یعرب 

ن عربستا ادامه  بوده است. در  شام  به جنوب  ادامه  عربستان و در  شمال  به  به شکل    زین 
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ارائه تصاو   یریگ با  شد و  پرداخته  از اسالم  بعد  ن  ریالفبا  صدر    ی از خط ها  ییمونه ها و 

 تطور آن پرداخته شد.  ر یس ی اسالم، به چگونگ

–   یان عرب اضافه شدن چند حرف به زب   یبه چگونگ  ،یدوم از سخنان دکتر پاکتچ  بخش 

نقطه    نهیزم در یدو هدف اصل شانی . اافتیاختصاص   -گذاری نقطه  و  اعجام از استفاده با

 تند: دانس ر یرا به صورت ز یعرب   یدر الفبا یگذار

تحوالت صورت گرفته در   لیبه دل ی داشتند ول یشکل متفاوت ی مثل ج، ح، ر، ز، ف، ق در آثار آرام ی حروف -۱

 آن ها بود.   یجداساز یبرا یابزار  ازمندیرو، ن  نیودند و از ابه هم شده ب   هی شب  اریحرف، بس

شدند و الزم بود   ینوشته م  یو آرام  یقیفن   یموجود در الفبا ش ی بر اساس حروف از پ  ی افزوده عرب شش حرف   -۲

  به استعمال نقطه احساس شد تا  تفاوت حروف دال و ذال و ... برقرار   ازی حروف گذاشته شود. پس ن   نیا  ن یب   یتفاوت

 شود. 

  د یاز مقاالت مف  یدر ابتدا برخ  شانی د. اپرداخته ش   یکلمات عرب  یدرست نگار  یاز جلسه، به بررس  یان یپا  بخش 

  د یتأک  فی صحت کتابت و ارتباط آن با مصحف شر  انیوده و بر ارتباط تنگاتنگ منم  یخصوص را معرف  نیدر ا

از د  یاز مسائل  یکینمودند.   اهم  صحفانستن م د  حیدر حوزه موافقت و صح  ربازیکه  برخوردار    یفراوان   تیاز 

  یصورت نوشتار  ن یاشاره نموده و همچن  ی الزبان   ن یاز سنت ب   یی در ادامه به نمونه ها  شان یبوده، مسئله کتابت است. ا

 حضار پاسخ داده شد.  ی به پرسش ها  زین  انینمودند. در پا نییتب ییرا با ذکر مثال ها یعرب  یاز واژه ها  یبرخ
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 از نظر به عمل  ؛ی به متن علم ی علم  شهیاند لیتبدبینار علمی و. 5 

 : مقدمه

ست که  ا  اتیاله   انیدانشجو  یعلم  ییمهارت افزا  اتیاله  ی جمله اهداف انجمن علم  از

از طرق گوناگون   نیا متن    یعلم  شهی اند  لی»تبد  ی . جلسه  رد یپذ  ی صورت م  یمهم  به 

 . دیبرگزار گرد   یپژوهشگر و پژوهش محور تیترب  راستا و با هدف ن یدر هم  زیاز نظر به عمل« ن  ؛یعلم

 

 :  ی برگزار

از    ۹۹اسفند    11دوشنبه    از نظر به عمل« در روز  ؛یبه متن علم   یعلم  شهی اند  لیبا موضوع »تبد  یعلم  یسخنران   ،

آقا  12تا    ۱۰ساعت   ارائه  فرامرز حاج منوچهر   یبا  المعارف    رهیدا  ثی)معاون گروه علوم قرآن و حد   ی دکتر 

 . دی برگزار گرد  ی( به صورت مجازیالمبزرگ اس

 

 تحلیلی از مباحث و موضوعات مطرح شده: گزارش

ا  شانیا ضرورت  از  ابتدا،    جاد یدر 

علم ت  ی متن  آن  اهداف    ل یبدو 

  د یبه متن سخن گفتند و با تاک  شهیاند

ا انجام  صحت    ی معنا  ند،یفرآ  نیبر 

متن    یعلم  شهیاند  لیتبد  قیدق به 

همچن  یعلم و    نیو  ملزومات 

ا انجام  تب  ند یفرآ  ن یمقدمات    ن ییرا 

  ل یتبد ینمودند. دکتر حاج منوچهر

  ی را نوع  یعلم  متنبه    یعلم  شهیاند

ن  آن  در  که  دانستند  به    ازیترجمه 

مقصد  دانس زبان  و  مبداء  زبان  تن 

ا افزودند که در  و  اند  حیصح  یاوالً درک و فهم  دیبا   ند،یفرا  نینهفته است  ثان   یعلم  شهی از  ف  اًیداشت، و  هم  به 

 . ددو به هم آشنا بو  نیا لی با فن تبد  د یاست و در آخر هم با ازین   یاز متن علم ی حیصح

و راهکار حرکت به سمت    یعلم  شهیدان  ی ستیچ  ان یپس از ب   ی دکتر حاج منوچهر  ی آقا

  ن یرا به هم  نمایو متن علم  یپرداخت و تفاوت متن علم  یعلم  شهی اند  یآن، به معرف

ب    ر یرا به صورت ز  یمتن علم  ک ی  یاصل  یها شاخصهسپس    ینمودند. و  ان یمناسبت 

 دانست: 
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 مند بودن؛. هدف1

 مند بودن؛. روش2

 . مستند بودن؛ 3

 پژوهش؛. رعایت اخالق 4

 پذیر بودن؛. تعمیم 5

 ؛ی. داشتن نظمِ موضوع6

 ؛ی. داشتن زبان مشترک علم7

 آگاهانه  ی . داشتن زبان نوشتار8

ب   شانیا از  فرآ   نیا   انیبعد  علم  ی علم  شهیاند  ل یتبد  ند یمقدمات،  متن  »هفت    یبه  را 

 مرحله« دانست: 

 . تبدیل کلیات به جزئیات 1

 از موضوعات مربوط  یفهرست ة. تهی2

ت3 )شا   ةهی.  اولیه  شناسایطرح  هم  یمل:  دهموضوعات  عنوان  و  تجمیع  به    یارز، 

 (یشده و چینش منطق یارز، مرتب کردن موضوعات نهایموضوعات هم

 هر قسمت از طرح اولیه  یبرا  ی. تعیین حجم تقریب4

 هر قسمت از طرح   یاولیه برا یمتن  ة. تهی5

 بحث   ینظر  یمبان  ی. استوارساز6

 پروراندن و ویرایش متن. 7

به متن را   شهیاند  ل یاز تبد  یی موارد فوق، نمونه ها نییو تب لیپس از تفص   شان یا  ان یپا  در

 کردند.  حی رآنرا تش  قی دق ند ینموده و فرآ ی ساز اده یبه صورت ملموس پ
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گفت و گوی علمی 

 تخصصیو
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 هشتگانه مکتب علمیوبینارهای . 1

 مقدمه: 

ادی است که دارای تفکر و علقه ای خاص  مکتب علمی در واقع متشکل ازگروه و افر

میتوان   را هم  امام صادق  دانشگاه  تعریف مذکور  طبق  است که  پر واضح  یک  هستند. 

تشکیل   مکتب علمی یا حد اقل نمادی از یک مکتب علمی دانست چرا که وقتی به عقب برمی گردیم و فلسفه ی

سسین این مجموعه افرادی بودند هم فکر و دارای علقه  دانشگاه امام صادق را بازخوانی میکنیم در می یابیم که مو 

 سالمی اقدام به تاسیس این دانشگاه کردند.ی خاص به جمهوری اسالمی که برای تقویت مبانی فکری جمهوری ا

با تاکید بر تضارب آرا و مسئله کاوی در این زمینه اقدام  انجمن علمی الهیات نیز بر آن شد تا طبق سنت پیشین و  

 اری وبینار های مکتب علمی کند. به برگز

 برگزار گردید. این جلسات در قالب هشت وبینار و با اساتید اثرگذار در مکتب دانشگاه امام صادق 

رد های ضد و نقیض به  بعد از نگارش سند مکتب علمی توسط دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی  و با زخو

این سند مهم و تاثیر گذار در آینده دانشگاه امام صادق علیه    آن انجمن علمی در راستای بررسی جوانب مختلف

ب علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم برگزار کند و در هر  السالم بر آن شد که سلسله جلساتی را با عنوان مکت

کده های معارف اسالمی و اقتصاد، معرف اسالمی و ارتباطات، معارف  جلسه از دو هیئت علمی محترم از دانش

اسالمی و حقوق، معارف اسالمی و مدیریت و پردیس خواهران دعوت به عمل آورد که نقطه نظرات خویش را  

ی سند مکتب علمی ارائه دهند تا با یک تصمیم گیری جمعی و سنجیدن تمام جوانب نسبت به آینده  در زمینه بررس

 سند و تصویب یا اصالح آن تصمیمی مناسب اخذ شود.  این 

شرکت در این جلسات برای  و  اری انجمن علمی الهیات و معاونت پژوهشی دانشکده برگزار شد این طرح با همک

 . همگان رایگان بوده است
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 وبینار اول:  

 

 موضوعاولین جلسه از سلسله جلسات وبینار علمی مکتب علمی دانشگاه امام صادق با  

صادق)ع(«  » امام  دانشگاه  علمی  حضور  مکتب  والمسلمبا  االسالم  دکتر  حجه  آقای  ین 

 . برگزار شد  1399/ 22/04در تاریخ    سیدعلی حسینی

 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

 

وبینار،   این  دکتر  در  آقای  والمسلمین  االسالم  ابتدا حجه 

مفهوم مکتب، این مفهوم را قابل  سیدعلی حسینی، با تبیین  

به   دارای علقه  افراد و گروهی خاص که  برای  به  اطالق 

ستند )برای نمونه: مکتب علمی متکلمان  تفکری خاص ه

  شیعه( دانستند. ایشان این مفهوم را قابل تسری به دانشگاه 

السالم دانسته و در ادامه، به تبیین مبانی و    امام صادق علیه

دهد   می  تشکیل  را  دانشگاه  مکتب  که  رویکردهایی 

 پرداختند. این مبانی عبارتند از:

عنا که دین می تواند  نگاه حداکثری به دین؛ به این م  -۱

 مشکالت بشر را حل کند. 

  باور به توانایی دین در حل تمامی مشکالت مستحدث  -۲

 جهان.

بشری؛ سایر علوم و  نگاه    -۳ به سایر علوم  با احترام  توام 

یافته های بشری معتبر بوده و قابلیت استناد دارد. مثال علم  

 اقتصاد. 

 می اعتقاد به ظرفیت باالی علوم انسانی اسال  -۴

 اعتقاد به تحول آفرینی در علوم انسانی اسالمی  -۵

دل فقهی امام خمینی و یا شهید صدر که از آن به فقه  در عرصه فقه، م  اعتقاد به ظرفیت ویژه فقه؛ برای نمونه  -۶

 …نظام ساز تعبیر می شود، پیشرو و زبانزد می باشد 
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 وبینار دوم:  

 

  مکتب علمی دانشگاه امام صادق با موضوع جلسه از سلسله جلسات وبینار علمی   دومین

تر رضا  ور جناب آقای دکبا حض «    »مکتب علمی دانشگاه امام صادق موانع و راهکارها

 . برگزار شد  04/1399/ 30محمدزاده در تاریخ 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

 

 

سه وبینار گذشته، مباحث قبلی  در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر رضا محمدزاده با ارائه استنباط خویش از جل

نموده  و صحبت از فقه    را به رغم اهمیت و ارزش فراوان، »جزئی نگرانه« و دارای نسبت »خاص به عام« قلمداد

بالمعنی االخص یا نگاه فلسفی و حِکمی به مسأله مکتب علمی 

تبیین د در  ایشان  دانست.  عام  و  جامع  نگاهی  فاقد  را  انشگاه 

ساله   ۴۰به بحث، با اشاره به بستر زمانی رویکرد خود در ورود  

و   مختلف  علمی  تولیدات  و وجود  دانشگاه  تاسیس  تاریخ  از 

ت طرح بحث مکتب علمی دانشگاه امام صادق  فراوان که قابلی

مبانی و پایه های نظری  علیه السالم را هموار می کند، لزوم ارائه  

 …مکتب علمی را مورد تأکید قرار دادند
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 : وبینار سوم 

با    سومین صادق  امام  دانشگاه  علمی  مکتب  علمی  وبینار  جلسات  سلسله  از  جلسه 

با حضور حجت  ی دانشگاه امام صادق )ع(«»بررسی سند پیشنهادی مکتب علم  موضوع

 . برگزار شد 6/5/1399االسالم والمسلمین دکتر قانع در تاریخ  

 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

 

الم والمسلمین دکتر قانع با بیان اینکه در سند علمی دانشگاه باید موضوع تربیت به  در این جلسه، ابتدا حجت االس

شود درصورتی اه یک نهاد علمی محض شناخته میگفتند: در این سند، دانشگ صورت پررنگ تری گنجانده شود  

ص مؤثر بودن  که در فرهنگ قرآنی، تزکیه و علم در کنار هم قرار دارند. آقای دکتر قانع ضمن تردید در خصو

ی  نگارش سند مکتب علمی در حیطه حل مشکالت، بیان داشتند نمی توان در مقام تصور و تصدیق فایده ای برا

به تعریف لغات  آن متصور شد. ایشان در   بیان اینکه در سند، بیشتر  با  نقد قرار داده و  ادامه بحث، سند را مورد 

آمد، عدم ورود به مباحث کاربردی و مشکالت امروز  رمیپرداخته شده است که این کار از یک کتاب لغت هم ب 

 دانشگاه را از اشکاالت جدی سند برشمردند 
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 چهارم:وبینار  

با    چهارمین صادق  امام  دانشگاه  علمی  مکتب  علمی  وبینار  جلسات  سلسله  از  جلسه 

  با حضور دکتر مهدی سپهری   »شایسته ها و بایسته های مکتب علمی امام صادق«موضوع

 . برگزار شد 13/5/1399دکتر محمدصادق نصرت پناه در تاریخ  و 

 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

ی سپهری )عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کالم اسالمی( با بیان اینکه پیش  آقای دکتر مهد  در این جلسه، ابتدای

و الزامات آن را به طور شفاف  از ورود به بحث شاخص ها و مؤلفه های مکتب علمی، باید رویکرد و بایسته ها  

 مشخص کرد، 

 

و علوم سیاسی(   ه معارف اسالمی در ادامه، جناب آقای دکتر محمدصادق نصرت پناه )عضو هیأت علمی دانشکد

ضمن موافق بودن با نظرات آقای دکتر سپهری و اعالم هم نظر بودن در بسیاری از موارد بیان شده توسط ایشان،  

ش تقسیم بندی کردند. در بخش نظرات خویش را در دو بخ 

به  مربوط  مقدمات  خصوص  در  خود  نظرات  ایشان  اول، 

نظرات با  را منطبق  علمی  ری آقای دکتر سپه  تعریف مکتب 

دانستند و به جهت اختصار، به سراغ بخش دوم نظرات خود 

رفتند. در بخش دوم، ایشان سه گام را در مورد الزامات مکتب 

 السالم مورد تأکید قرار دادند:  علمی دانشگاه امام صادق علیه

 گام اول: انتخاب و مشخص کردن مکتب علمی؛ 

 کتب علمی گام دوم: عزم جدی برای حرکت به سمت م

 وم: ارزیابی و ارتقاگام س
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 پنجم:  وبینار

با    پنجمین   صادق  امام  دانشگاه  علمی  مکتب  علمی  وبینار  جلسات  سلسله  از  جلسه 

امام صموضوع دانشگاه  و  »مکتب علمی  نهاد سازی  به  از فلسفه  ادق)ع( ضرورت گذار 

 . برگزار شد 1399/ 5/ 20با حضور دکتر گودرزی در تاریخ گفتمان آفرینی«

 محتوای تحلیلی جلسه: بخشی از 

در این نشست، ابتدا جناب آقای دکتر گودرزی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجه االسالم والمسلمین  

با تقوا، عالم و متخلق به اخالق اسالمی برشمردند و از خداوند متعال  دکتر سیدعباس موسویان، ایشا ن را فردی 

 نمودند.  علو درجات را برای ایشان مسألت 

باید مورد توجه قرار داشته   با اشاره به اینکه تقویت دانشکده ها و پژوهشکده ها  آقای دکتر گودرزی در ادامه 

را یکی از محورهای توسعه فعالیت های علمی دانشگاه در راستای    "دانشکده های میان دانشکده ای"باشد، ایجاد  

نظیر انهادسازی و گفتمان آفرینی دانستند و از نمونه ها یجاد مرکز بین الملل که اخیرا در معاونت آموزشی  یی 

 …دانشگاه تشکیل شده است نیز سخن گفتند
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 وبینار ششم: 

»  علمی مکتب علمی دانشگاه امام صادق با موضوع  جلسه از سلسله جلسات وبینار  ششمین

تاریخ    پیغامی در با حضور دکتر    مکتب علمی دانشگاه امام صادق بایسته ها و تامالت«

 . برگزار شد 1399/ 27/5

 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

 

 

به اینکه بحث از مکتب علمی دانشگاه ام با اشاره  ام صادق علیه السالم  در ابتدای این جلسه، آقای دکتر پیغامی 

داشتند  یان  سابقه ای هفت یا هشت ساله دارد و نخستین بار در یکی از جشنواره های پژوهش طرح شده است، ب 

بیشتر مورد   به امروز  جایگاه مکتب علمی و بحث های پیرامون آن به صورت جدی کار نشده است و آنچه تا 

نشگاه بوده است. ایشان در قسمت اول صحبت های خویش،  بررسی قرار گرفته، بحث از رسالت و مأموریت های دا 

به چنین چیزی نیاز داریم یا خیر؟ و در  صال  این سؤال را مطرح کردند که ضرورت طرح این بحث چیست و آیا ا

صورت وجود ضرورت، مکتب علمی دارای چه  

معنایی است؟ ایشان در مقدمه پاسخ به این سؤال،  

دانیم   اینکه همگان می  بیان  امام  با  علمی  مکتب 

صادق یا سایر ائمه معصوم علیهم السالم در عرض  

هم نیستند، تأکید داشتند وقتی صحبت از مکتب  

السالم می کنیم،  دان  علمی امام صادق علیه  شگاه 

کل   کننده  تداعی  السالم  علیه  صادق  امام  کلمه 

 جریان تشیع و اهل بیت می باشد... 
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 وبینار هفتم:  
سل  هفتمین   از  با  جلسه  صادق  امام  دانشگاه  علمی  مکتب  علمی  وبینار  جلسات  سله 

چگونگیموضوع و  چرایی  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  علمی  انقالب  راب   »مکتب  با  طه 

 . برگزار شد 1399/ 6/ 3با حضور آقای دکتر غالمی در تاریخ    اسالمی«

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

لب خویش را پیرامون مکتب علمی دانشگاه امام صادق علیه  در این جلسه، ابتدا جناب آقای دکتر غالمی ، مطا

نکته زیر را مورد بحث   5مکتب علمی دانشگاه بود، مات السالم بیان نمودند. ایشان در سخنان خود که ناظر به مقد 

 قرار دادند: 

 تعریف مکتب علمی   -1

 اهمیت پرداختن به این موضوع -2

 انواع مکاتب علمی  -3

نسبت با   جایگاه مکتب علمی دانشگاه در -4

 انقالب اسالمی 

توجه به نسبت مکتب علمی با مکتب   -5

 عملی...
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 وبینار هشتم: 

سلسل  هشتمین   از  با  جلسه  صادق  امام  دانشگاه  علمی  مکتب  علمی  وبینار  جلسات  ه 

با حضور خانم دکتر مهدوی  »باز تبیینی از مکتب علمی دانشگاه امام صادق )ع( «  موضوع

 . برگزار شد 1399/ 6/ 10کنی در تاریخ 

 بخشی از محتوای تحلیلی جلسه: 

 

رود به بحث ضروری دانسته و مورد تأکید  ه را پیش از ودر این جلسه، خانم دکتر مهدوی کنی ابتدا بیان سه مقدم 

 قرار دادند: 

منبع اصلی برای بررسی اصول و مبانی مکتب علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم، بیانات و سیره بنیانگذاران  

  انشگاه است که در این خصوص، باید به طور مشخص به بررسی بیانات مقام معظم رهبری و آیت اهلل مهدوی د

 کنی پرداخت.

 

های مندرج در این مکتب، دو  برای بررسی آموزه

روش فهم وجود دارد: روش اول که مرتبط با علم  

هرمنوتیک است، مؤلف مرده است و از این رو، نقش  

بانی مد نظر مؤلف بسیار پر رنگ  مفسّر برای تبیین م

گردد. اما روش دومی نیز وجود دارد که در آن، به  می

شود؛ و در حقیقت،   مراد مؤلف پرداخته میبررسی 

باید مراد اصلی مؤلف از بیانات او استخراج گردد. به  

نظر می رسد که باید با بهره گیری از روش دوم، به  

 تبیین مبانی مکتب علمی پرداخت. 

ها و دیدگاه های آیت اهلل مهدوی کنی به عنوان   مؤلفه

بخش  مؤسس مکتب علمی دانشگاه را می توان به دو 

کلیدواژه ها: شامل مواردی مثل  تقسیم کرد: الف( 

اخالص، تعهد، توجه به تربیت، تلفیق علوم، علم منافع، 

ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ  مستقل بودن، عدم اختالط و...   /   ب( گزاره ها: تأکید بر حدیث »النَّاسُ  

الَّذینَ جاهَدوا فینا  «، تأکید بر آیه »وَرَّبَاِنیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ
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لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا«، تقدم تربیت بر علم، تربیت عالم اسالمی، تولید علم دینی، ایجاد نوعی  

با احترام به علوم بشری و بهره گیری از آن،    مفاهمه بین حوزه و دانشگاه، نگاه تؤام

 ام خمینی... و اندیشه های فقهی اماعتقاد به ظرفیت ویژه فقه خصوصا فقه جواهری  
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   یاتاق مباحثه مجاز . 2 

 
 مقدمه  

دارد که به کرات   ی ا ژهیو اریبس گاهیجا اتیبه خصوص رشته اله  یدر دروس نظر  مباحثه

در این میان با استناد به توصیخ و سیره زندگیانی    رشته قرار گرفته است.  نیبرجسته در ا  دی اتاس   هی و توص  دیمورد تاک 

تا به  دارد و    شایان توجهی  و اهمیت  گاهیجا  دان رشته الهیات  مباحثه کردن دروس این رشتهعلمی علما و دانشمن 

 . بوده است  ج یرا دیگر رشته هااز   شتری ب  همواره  زین   اتیاله  انیدانشجو ان یدر مامروز نیز 

مواجه    متاسفانه از  با تعطبعد  پ  ر یغ  التی شدن  و  یناش   ینیب   ش ی قابل  ا   روسیاز    یی م دانشجومه  تیفعال  نیکرونا 

شد  دانشجو   ی اریبسو    متوقف  ا  انیاز  ماند  نیاز  مهم محروم  های  بر    مضاف  ند. امر  هدایت کالس  موارد،  این 

و گاها نیز قطعی و وصلی    د ننباش   س ی مناسب تدر  تیف یک  شاهدیان که دانشجود  باعث ش  آموزشی به فضای مجازی

نیازمندی دانشجویان    لذا  سخت تر می کرد.ها موجب به هم ریختگی فضای کالسی می شد که شرایط تمرکز را  

به جبران عقب ماندگی ها و جا افتادن  

طریق  دروس ب   از  پ  ش ی مباحثه    شیاز 

 د. ش   یاحساس م

میان   این  علمدر     ات یاله  یانجمن 

السالدا علیه  صادق  امام  در  م  نشگاه 

آن  گرفت  صدد  ها  قرار  اتاق    یی که 

مباحثه  امر    به  صی جهت تخصی،  مجاز

برا را  اتیاله  انیجو دانش  یرا  فراهم  ی 

پ ادامه  بر  عالوه  تا  س  دایکند    ر یکردن 

دانشجو ماندگ  یی،مباحثات    ی عقب 

برگزار  ی ناش   کالس ها    ی مجاز  یاز 

شود.نیز   اینها    جبران  بر  مضاف 

های  دان  اتاق  از  توانستند  می  شجویان 

 علمی نیز بهره ببرند.  مباحثه جهت انجام فعالیت های فوق برنامه علمی حتی جلسه با اساتید و اخذ مشورت

 

 نحوه ی اجرا   

آمدن   بیرون  جهت  مجازی  مباحثات  برگزاری  راستای  در  الهیات  علمی  انجمن 

اهی و در واقع ایجاد روحیه  ی شدن  آموزش دانشگدانشجویان از رخوت حاصل از مجاز



 

142 
 

142 

مباحثه   های  اتاق  دادن  قرار  اختیار  در  بر  عالوه  مباحثه  امر  به  تشویق  و  مشارکت 

الهیات، معارف اسالمی و  اختص دانشکده محترم  با  به مذاکره  اقدام  به هر گروه  اصی 

 ارشاد جهت اعطای تسهیالت آموزشی به دانشجویان الهیات داشت.  

 

 به دانشجویان مباحثه کنندهاعطای تسهیالت تشویقی 

ته شد، مذاکره با دانشکده  یکی از اقداماتی که در راستای اعطای تسهیالت به دانشجویان مباحثه کننده در نظر گرف

اعطای   پیشنهاد  راستای  در خصوص    3تا    1در  محترم  اساتید  به  دانشکده  طریق  از  درس  هر  در  تشویقی  نمره 

 مداهلل مورد استقبال و موافقت دانشکده الهیات قرار گرفت. احثه کننده بود. که بحدانشجویان مب

انجمن علمی بعد از تحویل هر اتاق مباحثه به دانشجویان،  شیوه نامه اجرای پروژه اتاق مباحثه به این صورت بود  

  جازی اسکرین شات گرفتهاز آنها در خواست می کرد که پس از هر مباحثه خود از جمعیت آنالین و تایمر اتاق م

و آن را  پس از مباحثه به مسئول اجرایی مربوطه ارسال کنند. بدین ترتیب در مرحله بعد انجمن علمی بعد از جمع  

وری مستندات و طبقه بندی و تنظیم آنها موظف بود که گزارش مباحثه های صورت گرفته به همراه موضوع  آ

مباحثه  اسامی  و  مربوطه  استاد  تفکیک ساع  واحد درسی،  به  محترم  کنندگان  معاونت  به  را  هر یک  ات حضور 

 آموزشی تحویل داده که از آن طریق به دست اساتید مربوطه برسد. 

 ست این طرح و اعطای اتاق مباحثه به نحو رایگان صورت گرفته است.  الزم به ذکر ا

گزارش مباحثات  دات اجرایی به انضمام  نهایتا نیز بعد از موافقت دانشکده محترم الهیات، انجمن علمی تمامی مستن

تقدیم شد که  دانشجویان به همراه ساعات مباحثه، در قالب نامه ای به تفکیک هر استاد محترم به دانشکده الهیات 

 نهایتا از طریق دانشکده این گزارشات خدمت اساتید ابالغ شد. 

 

 اتاق های مجازی  
پلتفرم های رایگان موجود در فضای مجازی  قیقات فراوان از میان در ابتدای امر تیم رسانه انجمن علمی بعد از تح

نیم بها نیز بود انتخاب کرده و بعد  جهت ساخت اتاق مباحثه بهترین پلتفرم موجود را که  دارای مصرف اینترنت  

ا پلتفرم  از ساخت چندین اتاق مباحثه پذیرای دانشجویان دغدغه مند و فعال بود. در این راستا یک شیوه نامه کار ب 

 شده و در قالب فایلی پی دی اف تقدیم دانشجویان متقاضی شد.  مربوطه طراحی

 

 جمن علمی الهیات جهت کسب اطالعات بیشتر تقدیم می شود. لینک دانلود شیوه نامه استفاده از اتاق مباحثه ان

 جهت دانلود شیوه نامه کلیک کنید 

 

 (https://b2n.ir/b48893ی جهت کپی در مرورگر )لینک اصل

https://b2n.ir/b48893
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به ذکر است که  در ابتدا روم به تعداد    یامر به علت عدم وجود اتاق اسکا  ی الزم 

مجزا و مخصوص به امر    ییانجمن به لزوم در نظر گرفتن اتاق ها  ژه یتوجه و و    یکاف

چند اتاق    صی دانشکده جهت تخص  ق یاز طر  یبه نامه نگار  میتصم   یمباحثه انجمن علم

  ی و مراحل ادار  ی نامه نگار  ند یاز آنجا که فرآ  یداشت منته  ات ینجمن الهمباحثه به ا 

بود    افتهیو جستجو در قی که با تحق یخود ساخته در پلتفرم یباحثه هابا اتاق م  یزمان بر است انجمن علم یمقدار

  یانجمن علم  یروم اختصاص  یاتاق مباحثه اسکا  دنی با  رس   یطرح کرد و بحمداهلل بعد از مدت  نیاقدام به شروع ا

چند  یریگیپ  ی شتریب  ت یجد  با پروژه    نیا بحمداهلل  ا  یشد.  که  گ  ن ینگذشت  الگو  و  استقبال  مورد    ی ریطرح 

  ی امکان استفاده از اتاق اسکا  انیدانشجو  ر یدانشگاه قرار گرفت. و با مطالبه سا نیرشته ها و مسئول  ر یسا  ان یانشجود

 همگان قرار گرفت.  اریروم جهت مباحثه در اخت

 

 

 هداف  ا

 جبران عقب ماندگی های آموزشی حاصل از تعطیالت غیر منتظره کرونا 

   جبران نواقص آموزش مجازی از طریق مباحثه

 حفظ کیفیت مطالعه دروس الهیاتی دانشجویان این رشته 

 باحثه دانشجویان  فعال وعالقه مند به علم و دانش در دوران قرنظینه ایجاد بستری جهت مطالعه و م

 بیشتر دانشجویان به مباحثه، از طریق اعطای نمره تشویقی   ترغیب هرچه 

 ر جهت افزایش سطح نمره در واحد های درسی اعطای تسهیالت به دانشجویان تالشگر و مباحثه کننده د

انجمن علمی  به رسالت همیشگی  بخشیدن  پیشرفت علمی    تحقق  به  بستر مناسب جهت کمک  ایجاد  در جهت 

 ز زمانی، مکانی، حضوری و مجازیدانشجویان در هر مقطع اعم ا

 

 

 

 

 

  

 

 



 

144 
 

144 

 سه نمونه از مباحثات صورت گرفته در اتاق مباحثه          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

145 
 

145 

 99و  98  یورود  انیبا دانشجو  مانهیصم یجلسه  . 3

 

ها  ضرورت تشکل  به  تشک  ،ییدانشجو  ی ورود  روح  ان یدانشجو  یالتی رشد    ه یو 

که رهبر معظم انقالب در    یبا توجه به ضرورت  ،یعلم  ی من هادر سطح انج  یکارمشارکت

کشور که به علت    ینابسامان فعل  ط یشرا  نیدند، همچنفرمو   ان یب   یابالغ  ی در راهبرد ها  ی علم  ی انجمن ها  تیاهم

را برآن آورد    ییدانشجو یانجمن علم  ست،ی در دانشگاه ها فراهم ن   انیحضور دانشجو   مکانکرونا، ا  روسیو  وعیش 

با   دغدغه ها و    دنی از دانشگاه و شن  یالتیبعد تشک  نیا  م یجهت ترس  یجلسه ا  دی جد  یها   یورود  انیدانشجوتا 

درس م  یمشکالت  او  برگزار  شانیطالبات  در  لزوم  باشد؛  توج  نیا  یداشته  با  عدم  جلسه،  به  حضور    امکانه 

  ی سال ها  ان یاسب با دانشجو دانشگاه، عدم ارتباط من یلیو تحص ی درس  ی در دانشگاه، عدم انس با فضا ان یدانشجو

ابهامات وجود  حوزه    ی باالتر،  گ  ی)آموزش   ی درس  ی کارها  یدر  جهت  ویپژوهش  ی   نده ی آ  ی ریو    ی کارها  ( 

  ،یدرس یزیو برنامه ر  یلیتحص  نده یکامل با آ   ییاالسالم و عدم آشن  هیدر دانشگاه امام صادق عل  ییاجرا  یالتیتشک

  ان یبا دانشجو  ی جلسه ا  یبه برگزار می تصم  یمحترم انجمن علم یضاخاطر اع   نیبه هم   شد؛یم انینما  شیاز پ  شیب 

  ی و اعضا  ات یاله  یی دانشجو  ی محترم انجمن علم ریر دب جلسات که با حضو  نیگرفت. در ا  99و    98سال   ی ورود

به    ی انجمن علم  ر یو مکتوبات، شکل گرفت، دب   یسی ، معاونت رسانه و معاونت گزارش نویمحترم معاونت علم

برگزار کرده بود از جمله    ی که انجمن علم ییذکر مثال به طرح ها  ی پرداخته و برا  یعلم  ی انجمن ها  گاه یذکر جا 

و متناسب با سه    تبا فلسفه مدرن، جلسات مختلف اخالف قرائا  ییآشنا  یاصول فقه، دوره ها  کارگاه  یدوره ها

در سطح دانشگاه، به طرح    یانجمن علم  گاهیجا  نییدر ادامه در تب شانیاشاره کردند. ا  ات،یاله  یدانشکده   یرشته  

ع  یها مناظرات  جمله  از  شده  انسان انجام  م   ،یلوم  دوره  جلسات  ا  انیسلسله  ها  ،یرشته  دوره  مستند،    ی اکران 

جهت ورورد در انجمن    یساز  نهی زم  یبرا  انیدانشجو  ییجهت آشنا  شانی مشکات و ... اشاره فرمودند. به عالوه ا

  ی ا  فه یو و ظ  ت یداشته و در اهم  یارشادات  نه یزم  نیکه در ا  ی دیاسات  اناتیبه ب   ،یسنوات آت  ی ط  ییدانشجو  یعلم

 داشتند.   یرائه فرموده بودند، اشاراتا یدارند، مطالب  یعلم ی که انجمن ها
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 جلسه نقد و بررسی مستند خانه در تاریکی. 4

 مقدمه 

  به   دانشجویان   آموزشی  های  کالس  هدایت  بر  عالوه    کرونا   منحوس  ویرووس   فراگیری

فعالیت  فضای   بستر    ولذا   داد   قرار  الشعاع  تحت  نیز  را  ها   دانشگاه   جانبی   های   مجازی، 

  مراودات از  بسیاری شدن   مجازی  و  حضوری فضای  از  دوری با  افزایی  بصیرت و  فرهنگی  های  الیت فع از بسیاری 

  نیزبا  السالم  علیه   صادق  امام   نشگاه دا   الهیات  علمی  انجمن.  شد  مواجه  محدودیت   با   ها   دانشگاه در  ،  اجرایی  و  علمی

  در سازی فرصت   به همت عرصه  گذاشتن  خالی  بجای زمانی  برهه  این   در  خویش،   تربیتی   و علمی  رسالت   به  توجه

 . است داشته  را ها  محدودیت

  فضای  های  فرصت از استفاده با  و  خود دانشجویی های  رسالت به  نظر  با  صادق امام دانشگاه  الهیات علمی  انجمن 

 سیاسی،  علمی،  های  زمینه  در  روشنگرانه  های  مستند  ی  پیوسته  مجازی  اکران   به  کرونا  اپیدمی  شرایط   در  ازی مج

 . پرداخت... و یاجتماع

 برگزاری جلسه: 

 جلسه اکران و نقد و بررسی مستند خانه در تاریکی 

جلسه   شد  برگزار  راستا  این  در  که  هایی  برنامه  از  یکی 

بوده  ستند خانه در تاریکی  اکران به همراه نقد و بررسی م

 است.  

با    الهیات  علمی  انجمن  مستند  اکران  واحد

عد از اخذ مجوز  سیاسی و ب   علوم   همکاری انجمن علمی  

شنبه   روز  در  اوج،  ای  رسانه  هنری  سازمان  از 

ساعت      1399/ 25/11 مجازی    18:15در  اکران  به 

و   نقد  جلسه  برگزاری  همراه  به  تاریکی  در  خانه  مستند 

 پرداخت. ن مستند بررسی ای

واحد اکران مستند انجمن علمی با در نظر گرفتن   

یری در روز  مسئولیت های اجتماعی خود، باتوجه به قرارگ

اسالمی   شورای  مجلس  آرای  شفافیت  تصویب  های 

تصمیم گرفت تا با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی و  

تاریکی   در    مستند خانه  معارف اسالمی  به جهت بصیرت افزایی و روشنگری،

بر آن واحد اکران مستند در راستای    .زمان اکران کند  برهه   آن  را در مضاف 

به پرسش های مطرح   در موضوع شفاف سازی  امور مجلس و شرح و  پاسخ 
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با دعوت از جناب    بسطی از این موضوع فارغ از بحث های ضد و نقیض فضای مجازی، 

غفاری   مستند    (انهرس  هحوز  پژوهشگر  و  سیاسی  شناس  جامعه)دکتر  این  بررسی  و  نقد  به 

 پرداخت.

 

  کلیه   سازی  شفاف  طور  به  و  ها  آمد  در  و  ها  هزینه  شفافیت  غیاب،  و  حضور  شفافیت  آراء،  شفافیت  به  مستند  این

  می  کشورها سایر  با  مقایسه در  و  مجلس   نمایندگان و  کارشناسان زبان  از مردم نمایندگان  و  مجلس   به  مربوط امور

 . است شده  ساخته  1398  سال در  علیداد حمید  کارگردانی به تاریکی در  خانه مستند  .پردازد

دقیقه به نقد مستند پرداخته و بعد از آن نقطه نظرات خود  را در   45به مدت  بعد از اکران مستند نیز دکتر غفاری   

ضار در جلسه در  مورد طرح شفافیت آرای مجلس بیان داشتند. در پایان جلسه نیز ایشان به سواالتی که برای ح

   این موضوع مطرح شده بود پاسخ دادند. 
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کاری اهی  ارتباط ات و هم
علمی 
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 مستند  یکران مجاز . ا 1

 
 : مقدمه

به   ان یدانشجو ی آموزش   یکالس ها تیمنحوس کرونا  عالوه بر هدا   رووسیو  یریفراگ 

  ی فرهنگ  یها  تیاز فعال  یاریتحت الشعاع قرار داد ولذا بس  زیدانشگاه ها را ن   یجانب  یها  تیفعال  ،یمجاز  یبستر فضا

دانشگاه    اتی اله  یمواجه شد. انجمن علم  تیدر دانشگاه ها با محدود ی،  حضور  یاز فضا  ی با دور  ییافزا  رت یو بص

گذاشتن عرصه    یخال  ی بجا  یبرهه زمان   نیدر ا    ش،یخو  ی تیو ترب   یتوجه به رسالت علم  زبا یالسالم ن   هیامام صادق عل

 ها را داشته است.   تیدر محدود  یهمت به  فرصت ساز

 
علم  صاد  اتیاله   یانجمن  امام  علیه    قدانشگاه 

خود و با   ییدانشجو  یبا نظر به رسالت ها  السالم

  ط یدر شرا ی مجاز  یفضا یاستفاده از فرصت ها

به اکران مجاز  یدمیاپ مستند    ی  وستهیپ  یکرونا 

زم  یها در    ، یاسیس  ،یعلم  ی ها  نهیروشنگرانه 

 و... پرداخت.  یاجتماع

گ  نیا ارتباط  با  که  هماهنگ  یریامر    ن یا  یو 

س و  ها  نهاد  با  ها   ریا انجمن    ی علم  یانجمن 

غ  یدانشگاه پذ  ی دانشگاه  ر یو    رفت یصورت 

ا  اریبس در  گرفت.  قرار  استقبال  سلسله    نیمورد 

تنها به    اتیلهانجمن ا  تیفعال  یمجاز  یاکران ها

بعد از هر    شد؛ در واقع   ی پخش مستند منحصر نم

 شد.    یبرگزار م نیارائه شده در مستند به صورت آنال یمحتوا  تیمسابقه باموضوع ک ی  یاکران مجاز

 اهداف:  

 

   یدرس  یپوشش خال واحد ها ی برا یمجاز  یفضا یها  تیاستفاده از ظرف

 ان یدانشجو رت یبص  ش ی و افزا  یروشنگر و

بعضا    ی در خالل واحد ها  نشاط  جاد ی مناسب  جهت  استراحت و ا  ی آوردن فرصت  فراهم

 ی پرفشار درس
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 همکاری با سایر نهاد های علمی و فرهنگی

 

ن   ی مستند ها  یاکران مجاز  ی در راستا  ات یاله  یمعل  انجمن به    ی نگاه  ز یروشنگرانه خود 

اقدام خود    نیدر ا   یدانشگاه  ر یوغ  یدانشگاه  ینهاد ها  ریوجلب مشارکت سا  یهمکار

  ی هانهاد    با    به مشارکت    ات یاله  یانجمن علم  ،گوناگون  یمستند ها   یجازاکران م   انیدرجرلذا  داشته است.  

نشر آاز جمله    یدانشگاه دانشگاه امام    یدانشجو، روابط عموم  ی رسانه صدا  ،یکن  یاهلل مهدو  ت یدفتر حفظ و 

 مبادرت کرده است.   یاسیعلوم س یالسالم وانجمن علم هیصادق عل
 

 زمان اوج از سامستند اخذ مجوز اکران  اختصاصی 

 

  ی را وارد عرصه اکران مجازمستندات   نیو جستجو، مناسبتر ق یبر آن داشت که با تحق یسع  اتیاله یعلم  انجمن

راستا    نیقابل تماشا بودند، در اهزینه ای  از مستندات پر مغز و به روز تنها با پرداخت    یبرخ نکهیکند اما با توجه به ا

  ی مستندات پر محتوا  گانیورا  یاوج جهت اکران مجاز  ی رسانه ا  ین هنر اقدام به مذاکره  با سازما  یانجمن علم

  ت ی: آ چون مستندات  ی امر موفق شد مجوز اکران اختصاص ت یکرد و در نها  ی فرهنگ  سازمان بزرگ   نیساخته ا

 را اخذ کند.    یسازندگ ه یو شورش عل  یکیخشونت، خانه در تار نیسیاهلل، تئور

اقدام صورت گرفت و با ادامه اکران   نیاز ا یخوب  اریخداوند متعال استقبال بس ت ینامستند با ع ن یاز اکران اول بعد

جداگانه با عنوان واحد    یواحد   سی به تاس می تصم  اتیاله  ی اقدام انجمن علم  نیاستقبال از ا  ش ی و افزا  ی ازمج یها

  ر یو فراگ ی عموم ی جنبه ا ز ین  یاکران مستند  انجمن علم یراستا کانال اطالع رسان  نیاکران مستند گرفت که در ا

 قرار گرفته است.   انیکرده و مورد استقبال دانشجو  دایپ

 برنامه ها  مخاطبان

 

از قشر فره  یجازاکران م   مخاطبان برخ  ختهی مستند ها  اسات  یو  امام    دیاز  از دانشگاه  نه فقط  دانشگاه ومحصالن 

مدرس ،شاهد، اصفهان،   ت یترب   ر،یکب  ریام  چون تهران،  ییالسالم بلکه از سراسر کشور و دانشگاه ها  هیصادق عل

که  شرکت    ی مستند بوده و در واقع از پرسشنامه ا  مارآ   نیبودند.)ا  ز یو.. ن   هیو حوزه علم  رازینور ش   امی، پ  هیاروم

 استخراج شده است(.   دادندی پاسخ به سواالت مسابقه اکران مستند پاسخ م یکنندگان در مسابقه در ابتدا

 گرفت.  ی روم صورت م  یاسکا  یرسانه انجمن و در فضا می ط تمستندات  توس اکران

 

 

 مسابقه اکران مستند 
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  اتیانجمن اله  تیفعال  یمجاز یسلسله اکران ها  نیاشاره شد در ا  که اجماال به آنهمانطور  

با    کی   ی شده؛ و در واقع بعد از هر اکران مجاز  یتنها به پخش مستند منحصر نم مسابقه 

به صورت آنال ارائه    ی محتوا  ت یمحور تماشاگران    یبرگزار م  نیشده در مستند  شد که 

مستند    یمسابقه شده و به سواالت مستخرج از محتوا  یضاوارد ف  نآ  یمستند بعد از تماشا

به فراخور مستند هم چون   یزیپاسخ ها جوا  نیو کاملتر  نیپاسخ ها به برتر  حیبا تصح  زین  تیدادند. در نها  یپاسخ م

 . دیگرد  ان یدانشجو  شتری هر چه ب   بیموجب  ترغ  زیاقدام ن  نیشد که ا  یافزار نور اهدا مترم  ا یو   س ی کتاب نف

 نی شده که ا  یطرح م یاختصاص ی هر مسابقه پرسشنامه ا یبرا

 زانیاز م  ینظر سنج  یپرسشنامه عالوه بر سواالت مسابقه حاو

پخش مستند بوده است که بحمد اهلل     تیفیمخاطبان وک   تیرضا

 یانجمن علم   قتیو موف  نیمخاطب  تیاز رضا  یبازخوردها حاک

 سلسله برنامه بوده است.  نیدر ا

 ییایبرندگان مسابقه اعالم وهدا  زید از مسابقه ن روز بع  انیپا در

فضا فراخور  نف   یبه  کتاب  هچون  شده  اکران    سی مستندات 

 شد.   یبرندگان م  می ونرم افزار نور تقد

 

 

 توجه به مسئولیت اجتماعی

  امیهمان ا  یو مکان   یزمان  طیشده انتخاب و اکران  مستندات با توجه به شرا  یسع  یمجاز ی هادر سلسله اکران 

اهلل   تی، آ یاهلل قاض تی، آ ییاهلل خو تیشود. به عنوان مثال اکران مستند آ   میتنظ  یمیتقو یوبا مناسبت ها 

برگزاری آن با برخی    یکی از ویژگی های این طرح هماهنگیشده است    مارتحال آنها انجا روز درسال  یمهدو

روز سالگرد رحلت علمایی چون آیت  مناسبت های تقویم ورویداد های مهم روز کشور بود. به طور مثال  در 

زندگانی این علما  اهلل خویی، آیت اهلل مهدوی کنی و آیت اهلل قاضی   مخاطبین شاهد اکران مستندات مربوط به 

د  به رویداد های مهم روز کشور هم توجه  ویژه ای داشته است   بودند. مضاف بر این موارد  واحد اکران مستن

جهت نکوداشت مقام علمی و سیاسی ایشان در فاصله ای   99آیت اهلل یزدی در سال   وبه عنوان مثال بعد از فوت

  ن مستند زندگانی ایشان به همراه مسابقه انجام شد. یا درست درچند روزه بعد از رحلت این عالم بزرگوار اکرا

ه در تاریکی  ایامی که بحث شفافیت آرای مجلس شورای اسالمی در جامعه ی علمی کشور داغ بود، مستند خان 

که به روشنگری در  مورد شفافیت مجلس  می پردازد با پیشنهاد انجمن علمی الهیات و  

 سی اکران و شد.  همکاری انجمن علمی علوم سیا
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 الگو گیری از این جریان  و ادامه مسیر 

 

  ده یاتفاق و ا  نیکردن ا  دایمسرت است ادامه پ  هی آنچه که ما  نیبر استقبال مخاطب   الوهع

علمگرفت نهاد  چند  فرهنگ  ین  علم  یو  انجمن   جمله  خواهران    س ی پرد  اتیاله  یمن 

نه    یمستند است که انجمن علم  ی اکران مجاز  ده یالسالم  از ا  ه یدانشگاه امام صادق عل

واحد اکران مستند   ن یکه به مسئول یی عوامل اجرا اری در اخت ز یبلکه تجارب خود را ن استقبال کرد  هی قض ن یتنها از ا

 کرده بودند قرارداد. مراجعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکران مستند  ی کانال اطالع رسان 

اقدامات  یکی ابتدا  یاز  از  تاس  یکه  ها صورت گرفت  مستند  رسان   یکانال  س ی اکران  اطالع  ها  یجهت    ی اکران 

 جلسات بود.  نیا به عالقه مندان  یمجاز

برندگان مسابقات و تول  برنامه   یعالوه بر اطالع رسان   عضو    180با بیش از    کانال اکران مستند   در   د یها، اعالم 

 گرفت.   یمحتوا صورت م

متن و کتاب مرتبط با آن موضوع در دسترس    ا ی  پیه بعد از اکران مستندها کل به آن صورت بود ک زیمحتوا ن  دیتول

 گرفت.  ی ار مکانال قر  نیمخاطب
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 اکران شده:  ی مستند ها

 

 اهلل:  تیآ  مستنداکران 

اوج اکران    ی رسانه ا  یو با مساعدت سازمان هنر  اتیاله   یینشجودا یهمت انجمن علم  به

 صورت گرفت.  یبه صورت مجاز ۱۶ساعت  ۱۳۹۹/۷/۴اهلل در روز جمعه  ت یمستند آ یاختصاص

از بدو تولد تا    «ییابوالقاسم خو  دیاهلل »س   تیآ  ع،یمقام جهان تش  یعالاستاد    یاز زندگ  یتیاهلل« روا  تی»آ   مستند

شده    ده یکش  ریبه تصو  ییاهلل خو  تیو زمانه آ   ینشده از زندگ  ده یبار وجوه د  نیاول  یمستند برا نیوفات است. در ا

 است.

به کارگردان   تیآ  لمیف تبار در    یموسو  یمصطف  دی س  یاهلل 

  ران یمحصول کشور ا  لم یف  نیساخته شده است. ا  1397سال  

ب  و  ژانر مستند  اباشد یم  یوگرافیو در  آنکه  به  با توجه    ن ی. 

با پرداخت هزمستند ت دارد لذا    یقانون   یتماشا  تیقابل  نهینها 

انجام مذاک از  با سازمان هنرپس  ا  یرات  ا  یرسانه    ن یاوج 

 شد.   گانیو را  یمستند اکران اختصاص

  ت یلگرد رحلت آ مستند در روز سا  ن یبه ذکر است که ا  الزم

 همراه شد.   دیاکران، و با استقبال مخاطبان و اسات  ییاهلل خو
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 : ا یمیمستند کاکران 
  ات یاله  یی دانشجو یانجمن علم  ،یکن  ی اهلل مهدو  ت یسالگرد رحلت آ نیمناسبت ششم  به 

نشر آثار آ  ی با همکار روابط عموم  یکن  ی اهلل مهدو  ت یدفتر حفظ و  امام    دانشگاه   یو 

 مستند را اکران کرد.  نیالسالم( ا هیصادق)عل

  ی ا  قه یدق  50قسمت    کی به    اتیاله  یرسانه انجمن علم  م یت  ن یکه با تدو  )یاقهیدق  ازدهیقسمت    5مستند در    نیا

  بودن،  یفراجناح  ،یمدارتیوال  لیسره از قبقدس  یکن   ی اهلل مهدو  تیآ  یتیبارز شخص  ی ژگیو  5شد( به    لیتبد

 . پردازدیانقالب م یبرا یروسازیو ن  یدمت و انقالب نه قدرت، عرفان عملبه خ یفتگیش 

 صورت گرفت.  21ساعت    7/1399/  28 اکران دوشنبه  نیا
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 سرو:  ثیمستند حد اکران 

شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد    یبازساز ی سرو « مستند ث ی» حد مجموعه

کند    یم  یشده سع  یو خانواده بزرگان معرف  کانینزدمستند و گفت و گو با    ریو تصاو 

علما  ی ریتصو د   یقیحق  ینی د  ی از  ارائه  ارا  زندگ  نیهد.  به  قسمت    ی مستند در چند 

  ک یمستند را به    نیا  ش،ی رایو و  نیبا تدو  یاکران مستند انجمن علم  احدپردازد که و  یم  ی اهلل قاض  ت یمبارک آ

 داشته است..  و جهت اکران عرضه  لیتبد  ی ا قهیدق  80قسمت 

 

 شد. اکران  8/1399/ 9ه  در جمع  یاهلل قاض ت یمستند در سالگرد وفات آ نیاکران ا 
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 خشونت:  نیسیمستند تئوراکران 
اختصاص  نیا  اکران صورت  به  که  علم  یمستند  انجمن  با    اتیاله  ییدانشجو  یتوسط 

 19اعت  س 1399/ 9/ 21اوج در جمعه شب  ی مؤسسه رسانه ا یهمکار

 روم صورت گرفت .  یبستر اسکا  در

مستند   نیسیتئور فرد  د یس"درباره    یخشونت،  ف  "دیاحمد  به   و  یشفاه  لسوف ی)ملقب   )

 باشد.   یبا او م  "سروش م یعبدالکر"اش و  مخالفت  شهیاند

 ساخته شده است.   1399محسن کوقان در سال   یخشونت به کارگردان  نیسی تئور مستند

  یعالقه مندان اکران اختصاص  یبرا  گانیاوج به صورت را  یرسانه ا  یمجوز از سازمان هنربا اخذ    زیمستند ن  نیا

 شد. 
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 مستند سعادتمندان: اکران 

سال   در  علم   99متاسفانه  س  یجامعه  مجاهد    ی اسیو  عالم  گذشت  در  شاهد  کشور 

آ محمد    ت یحضرت  هم  ی زدیاهلل  به  ها   ن یبود.   مجاهدت  پاس  به  و    ن یا  یمناسبت 

علم انجمن  همکار  ات یاله  ییدانشجو   یبزرگوار  صدا  یبا  مستند    ی رسانه  دانشجو 

است را  در روز  جمعه    یزد یاهلل محمد    تیمرحوم آ  ی از زندگان   یتیرواسعادتمند که  

 اکران کرد.  19ساعت   1399/ 28/9
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 : ی ک یمستند خانه در تاراکران 

  یاسیو علوم س  یمعارف اسالم  یعلمو انجمن    اتیاله  یاکران مستند انجمن علم  واحد

ا  ی سازمان هنر  ی با همکار برگزار    ۱۸:۱۵  ساعت   11/1399/ 25اوج  شنبه    ی رسانه 

 کرد. 

  ه ی کل  یها و در آمد ها و به طور شفاف ساز  نه یهز  تی، شفاف  ابیحضور و غ  تیآراء، شفاف  تیمستند به شفاف  نیا

  ی کشورها م ریبا سا  سهی مجلس و در مقا  ندگانیان و نما مردم از زبان کارشناس ندگان یامور مربوط به مجلس و نما

 پردازد.

 ساخته شده است.   1398در سال    دادی عل دی حم یارگردان به ک  یکیخانه در تار مستند

با حضور و کارشناس  نیا شناس س  یغفار  یمصطفدکتر    ی اکران  انجام    یاسی)جامعه  پژوهشگر حوزه رسانه(  و 

 . دیگرد

در آمد.  واحد اکران مستند انجمن   یاوج به اکران اختصاص  ی رسانه ا  ی از سازمان هنربا اخذ مجوز   زیمستند ن   نیا

  یاسالم  یدر مجلس شورا  تیطرح شفاف   بیاز عدم تصو   یموجود در کشور که ناش   یاسیبه جو س  ت یا عناب   یعلم

 گرفت.  ی مستند در آن برهه زمان  نیبه اکران ا   میبود  تصم 
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. همکاری و برگزاری جلسه مشترک با مرکز اسالمی مطالعات استراتژیک  2

 بیروت

ایشان جهت   و تشویق  پیشرفت دانشجویان در مسیر علمی  به  از مطالعات  توجه  استفاده 

تخصصی کاربردی به طوری که در کنار آموزش و پژوهش، امکان درآمد را برای ایشان  

مورد اهمیت از سوی اعضای شورای مدیریت انجمن علمی الهیات بوده است. به عالوه،    فراهم سازد، یکی از نقاط

با مراکز مهم خارج از کشور جهت تقویت گسترش سبک تفکری  ارتباط   به مکتب علمی دانشگاه امام  گیری 

انسانی اسالمی   علوم  تولید  اجتماعی و  معارف اسالمی در علوم  از  استفاده  لزوم  السالم،  بین  صادق علیه  بعد  در 

 المللی، نیز از نقاط مورد توجه راهبردهای انجمن علمی الهیات بوده است. 

می قرار دارد، ارتباط با خارج از کشور  از فرصت هایی که در دوران آموزش مجازی پیش روی نهاد های عل  یکی

اه امام صادق علیه السالم  است که این مهم می تواند زمینه ساز تعامالت  علمی بین المللی توسط دانشکده و دانشگ

 باشد. 

اسالمی   مرکز  با  مشترک  علمی   نشست 

 روتمطالعات استراتژیک بی

از     یالمللنیاثر ب  نیاز تازه تر  ییرونما   ینشست علم

الهیات   دانشکده  از  استادی  و  دانشجو  جانب 

به صورت مشترک با مرکز    دانشگاه امام صادق)ع(  

بیروت   استراتژیک  مطالعات  عاسالمی  نوان  با 

السر" الکر  هیاآلرام   هیان یالقراءه  دراسه  م یللقرآن   :

  ۱۲  خیدر تارکه    "لکسنبرغ  ستوفی آلراء کر  هینقد

تحقق  برگزار گردید، تالشی جهت    ۱۳۹۹  ماهید

شرایط   اگرچه  است.  بوده  ارزشمند  هدف  این 

کرونا و محدودیت های حضوری، نابسامانی ها را  

بستر  از  استفاده  شرایط  لکن  کرد؛  فضای    ایجاد 

و قابلیت ارتباط  آورده مجازی و وبینار ها را فراهم  

فزایش داد. اعضای  گیری و جلسات بین المللی را ا

ه و جلسه  انجمن علمی از این فرصت استفاده کرد

با   حوزه  این  در  اسالمای  مطالعات    یمرکز 

انجمن    روتیب   کیاستراتژ پژوهشی اعضای فعال  از محصوالت  با هدف حمایت 

 اط گیری مؤثر و مستدام با مراکز بین المللی برگزار کرد. علمی و ارتب
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 Googleو در بستر    یصورت مجازبهدقیقه،   120، طی  این جلسه تماما به زبان عربی 

Meet   با حضور رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات، اعضای هیئت علمی ،

بیروت و   40  حدود    تعداد  دانشگاه های کشور، مسئولین مرکز مطالعات استراتژیک 

گان بوده  شرکت در جلسه برای عموم عالقه مندان رای عالقه مندان شکل گرفت.  نفر از

 است.

در آمده و   ریلوکزنبرگ، به رشته تحر  ستوفیکر فی تال "از قرآن یآرام یان ی قرائت سر"در نقد کتاب  تابک نیا

 است.  دهیبه چاپ رس  روت یب   کیمطالعات استراتژ   یتوسط مرکز اسالم

 ح برگزاری جلسه  شر

وقت  به  قهیدق  ۳۰و    ۱۸در ساعت    داخل و خارج کشور  انیو دانشجو  دیاز اسات  یبا حضور جمع  ییمراسم رونما 

. پس از تالوت  دیآغاز گرد   مجدیدکتر محمدجواد صادق  جلسه توسط  تیر یوقت لبنان( و با مدبه  ۱۷  عت)سا  رانیا

به    ، یحسن الهاد  خ یسماحه الش  روت،یب   کیمطالعات استراتژ  یمرکز اسالم  سی رئ  د،یچند از کالم اهلل مج   یاتیآ

مرتبط به حوزه نقد    یهامرکز نسبت به پژوهش   نیا   کردیپرداخته و رو  -کتاب  عنوان ناشربه- مرکز    نیا  یمعرف

  ی معارف اسالم  ات،یدانشکده اله  س یرئ  پور،یینمود. در ادامه، دکتر عباس مصال  نییرا تب  یمطالعات خاورشناخت

ار معرفو  به  )ع(،  صادق  امام  دانشگاه  ن   یشاد  و  کتاب  نقد    زیمختصر  سمطرح  اتی نظرضرورت  از    ی وشده 

نام پرداخت. سپس دکتر محمود کرخاورشناس  علوم قرآن و حد  ریمد  ،یمیبرده  امام    ث یگروه رشته  دانشگاه 

نگارش    تیه و به اهملوکزنبرگ پرداخت  ستوفیمختصر کر  یکتاب، به معرف  فی صادق )ع( و استاد راهنما در تأل

رشته علوم قرآن    ی دانشجو ،یفراست  ن یرحسیرد. پس از آن، اماشاره ک  دست،  ن یاز ا  یی کتاب مزبور  و پژوهش ها

و یکی از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی الهیات )     کتاب  نیمؤلف ا،  امام صادق )ع(  ه از دانشگا  ثیو حد

  ی از محتوا ی ، به ارائه گزارش مختصرریم انجمن علمی الهیات(مدیر دوره ی مطالعات میان رشته ای در قرآن ک

نق  یکتاب در دو محور »بررس نبرگ در  ز لوک  هی از نظر  یقیتطب  ییها»نمونه  گرینبرگ« و دز لوک  هی نظر  ی د مبان و 

  د یمج   رآنق  فهیشر   ات یآن بر آ  ق یو اشتباهات متعدد در تطب  ه ینظر  نیا  ی هاهی پا  یِپرداخته و به سست  «می قرآن کر

  ک یطالعات استراتژم  یمرکز اسالم  یعلم ئت یعضو ه   داره،یق یاألسعد بن عل خ یاشاره نمود. در ادامه، سماحه الش

ا  یهایژگیبه و   روت،یب  پژوهش  نیممتاز  داشته و م  ی اثر    ات ینظر  یانتقاد  لیدر تحل  سنده ی نو  تیموفق  زانیاشاره 

  ی اشاره کرد که در پژوهش ها  ز ین  ی ستود و به موارد یی نکوآن را به تای قرار داده و نها  ی لوکزنبرگ را مورد بررس

با   ستوف ی کر  فیتال  "می از قرآن کر  ی ان یسر  یقرائت آرام"در مورد کتاب    یآت ر  مورد توجه قرا  دیلوکزمبرگ 

پاردیگ رئ  نیا  ان ی. در  استراتژ  یمرکز اسالم  سی نشست،  علوم    ی تمام  روت،یب  ک یمطالعات  پژوهشگران عرصه 

حد و  قلم  را  ثیقرآن  زم  به  در  تشو  نهیزدن  خاورشناسان  مطالعات  و    ق ینقد  نموده 

دانشکده    با    یهمکار  ژهیبه و   یآت  یالمللنیب  یاهیهمکار  یمرکز را برا  نیا  یآمادگ

  دانشگاه امام صادق )ع( اعالم نمود.الهیات 
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 همکاری با مرکز مطالعات استراتژیک بیروت

ا ا  انیشا  انیم  نیآنچه که در  برگزار  است  یتوجه است ثمره  ا  نیچن  یکه  به    نیجلسه 

  نه ی داشت، زم  یجلسه ا  نیچن  یاز برگزار  یکه انجمن علم  یاز اهداف  یکیهمراه داشت.  

  ات یدانشکده اله  انیدانشجو   ان یم  یآت  یها  ی تعامالت و انجام همکار  ش ی جهت افزا  یساز

  ن یدر  ا  روتیب   ک یاستراتژمحترم مرکز مطالعات    استیبود. ر   ک یاستراتژ  لعاتدانشگاه امام صادق و مرکز مطا

و پیگیری    استقبال  داشت که بعد از    اتیشته اله ر  انیموسسه با دانشجو  نیا    ی به همکار  لیجلسه مشترک اظهار تما 

   ه کرد ک   ات یاله  ان یبا دانشجو  ی موضوع پژوهش  نیچند  فی اقدام به طرح و تعر  ،موسسه  ن یا  اتیاله   یانجمن علم

. الزم  شد   اتیرشته اله نهیعالقه مند به حوزه پژوهش در زم انیدانشجو  میتقد به صورت فراخوان  موضوعات نیا

ا به ثمرات علم  نیبه ذکر است که  واقع دارا  یپروژه ها  نشده و در  ماد   یمنحصر    ی برا  زین پررنگی      یثمرات 

استراتامرکز    هست. در واقع موسسه  انیدانشجو بیروتژیسالمی مطالعات  قرار داد  لیتما   ک  به عقد  را  و    خود 

در عرصه    ینیآفررو در واقع کا  دی اتفاق جد  کیمورد    نیپژوهشگر نشان داد که ا  انیپرداخت حقوق به دانشجو 

ی و  دانشجویان الهیات  قدم بزرگی برای نهادی چون انجمن علمی جهت در آمد زایی      باشد که   ی م  ات یرشته اله

 از طریق کار علمی می باشد.    انگیزه بخشی به آنان  

ل  سا  یاستشراق لبنان که برا مرکزپژوهشی مد نظر  موضوعاتدر راستای این همکاری، فهرستی از  انجمن علمی 

و در    نیازمند به پژوهش و همکاری با دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق علیه السالم هستند را اخذ کرد.   ۲۰۲۱

 اختیار دانشجویان عالقه مند به پژوهش گذاشت. 

 ت همکاری  این دو مرکز علمی : فهرست موضوعات پژوهشی  جه

 فهرست اول 

b2n.ir/q31868/ps:/htt  .جهت دانلود بر روی لینک کلیک کنید 

 فهرست دوم  

https://b2n.ir/b93029   .جهت دانلود بر روی لینک کلیک کنید 

 اهداف 

 خارج از کشور یو پژوهش یمراکز علم با  ییآشنا  *

 ی اسالم یدو نهاد علم  انیم  یپژوهش یاتعامالت و داد و ستد ه یر یجهت شکل گ ی ساز نهیزم*

   یفعال انجمن علم یعلم  یها ت یاز فعال تیو حما  ریتقد*

 یو پژوهش   یعلم نه یدر زم تیبه فعال   انیدانشجو ر یسا  قیتشو*

 ترده تر گس ی ها یانجام همکار رامونیپ مذاکره*

 

 

https://b2n.ir/q31868
https://b2n.ir/b93029
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خبری   پوشش  و  امام  بازنشر  دانشگاه  سایت  طریق  از  جلسه  این 

 صادق علیه السالم 



 

165 
 

165 

 نهج البالغه  ی موضوع  ریسلسله جلسات تفس. 3

 مقدمه :
انجمن علمی الهیات در راستتتای اهتمام هر چه بیشتتتر به کالم امیرالمومنین و همچنین   

آن کته نته تنهتا مبتال بته    بررستتتی دقیق کتتاب نهج البالغته و پتاستتتخ بته شتتتبهتات پیرامون

می باشتد با استتفاده از ظرفیت های دانشتکده اقدام به  دانشتجویان قرآن و حدیث بلکه همه ی رشتته های دانشتگاه  

 اری این سلسله جلسات نمود.  برگز

انجمن علمی در ابتدا سعی داشت که این برنامه را با مشارکت تمامی انجمن های علمی با توجه به موضوعات در  

حقق این امر مذاکره و  ر هر رشتتته انجام دهد که در این راستتتا با تمامی انجمن های علمی دانشتتجویی جهت تخو

های علمی حقوق و زبان عربی به انجام چنین همکاری با انجمن علمی    صتتحبت داشتتت اما در نهایت کار انجمن

 الهیات مبادرت کردند.

یکی از اهداف انجمن علمی الهیات از  تصمیم جلب 

شتارکت تمام انجمن های علمی و درواقع دانشتکده  م

ه به کتاب شتریف  ها نگاهی میان رشتته ای وهمه جانب

انست قطره نهج البالغه بود که تحقق چنین امری میتو

ای از اقیانوس کتاب شتتریف نهج البالغه را بر عالقه  

 مندان روشن تر کند.

جلستتته بود کته    4نهتایتتا این پروژه شتتتاهتد برگزاری  

ستته آن به وثاقت کتاب شتتریف نهج البالغه  اولین جل

  طستتتتعلق داشتتتت که به ستتتبب مقدمه این دوره تو

 انجمن علمی الهیات برگزار شد.  

بتا همکتاری انجمن علمی الهیتات و   جلستتته دوم کته 

بتاعنوان   علمی حقوق   حقوق قضاااائی    »انجمن 

نهج البالغاه « باا ارائاه   شااهرونادان از دیادگااه 

پاژوهشااا  جاعافاری  ماهادی  ماحاماد  گار  دکاتار 

برگزار شتده استت نگاهی از شاناخته نهج البالغه  

 کالم حضرت امیرالمومنین می باشد.  منظر حقوقی به نهج البالغه و

  



 

166 
 

166 

جلسته ستوم و چهارم دوره با عنوان ستبب صتدور و نقش آن در فهم معانی نهج البالغه با  

 همکتاری انجمن علمی الهیتات و انجمن عربی برگزار شتتتد. یکی از ویژگی هتای این 

اب جلسته  مشتترک با انجمن علمی عربی برگزاری آن به زبان عربی استت که با ارائه جن

 دکتر آل طه برگزار شد.

 »بررسی شبهات وثاقت نهج البالغه«  ل اوجلسه ی 

سخنرانی علمی با موضوع »بررسی شبهات وثاقت نهج البالغه« با ارائه آقای دکتر    به همت انجمن علمی الهیات 

ه  ب  12الی    10از ساعت    99مهر    7فری )استاد دانشگاه قرآن و حدیث( در روز دوشنبه  سید محمدمهدی جع

 صورت مجازی برگزار گردید. 

 :مباحث مطرح شده در این جلسه عبارتند از

 ه توسط ایشان؛  بالغتوضیحات پیرامون شخصیت سید رضی و جمع آوری نهج ال  •

 بررسی اختالف در مولف اصلی نهج البالغه  •

 حتمال ساختگی بودن خطبه های نهج البالغه بررسی و رد ا •

 ...سی در زمان سید رضیتوضیحاتی پیرامون جو حاکم و فضای سیا •
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 حقوق قضائی شهروندان از دیدگاه نهج البالغه «  »:  جلسه ی دوم 

سخنرانی علمی با موضوع » حقوق قضائی شهروندان  به همت انجمن علمی الهیات  

الغه « با ارائه آقای دکتر سید محمدمهدی جعفری )استاد دانشگاه  از دیدگاه نهج الب 

پنجشنبه  قرآن و حدیث( د به صورت    12الی    10از ساعت    99مهر    24ر روز 

 مجازی برگزار گردید. 

 اهم مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است: 

 ی التناصف« ؛  قاعده مالزمت حق و تکلیف: »الحق اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقها ف •

 تقسیم حقوق شهروندی به اعتبارات مختلف  •

•  

رالمومنین  مصادیقی از حساسیت امی •

 مقوله عدالت  علیه السالم به 
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سابب صادور و نقش آن در فهم معانی نهج »  :جلساه ی ساوم و چهارم 

 « به زبان عربیالبالغه

دانشگاه امام صادق    ، هیئت علمی بخش عربیآل طهاستاد ارائه دهنده: آقای دکتر 
 علیه السالم

هتت.ش.( به زبان عربی، و به همت انجمن های علمی    1399بان  آ  18و    12این وبینار در قالب دو جلسه )مورخ:  

 برگزار شد.زبان عربی و  دانشجویی الهیات  

عانی نهج  به اهمیت نهج البالغه و نهج البالغه در نگاه بزرگان اشتتاره شتتد. برای فهم مسااوم  جلسااه در ابتدای  

صتدور یکی از موضتوعات مهم  دارد که یکی از آن مقدمات ستبب صتدور استت. ستبب  البالغه، مقدماتی وجود  

درایة الحدیث یا همان فقه الحدیث استت. ستبب صتدور، اتفاقی استت که رخ می دهد یا ستوالِ پرستشتگری استت  

صتتدور در فهم معانی نهج البالغه  که منجر به صتتدور روایت می گردد. در ادامه به مواردی عینی از نقش ستتبب  

 دانیم، ممکن است معنای دیگری فهمیده شود.رداخته شد. به نحوی که اگر نقش سبب صدور را ن پ

، به بررستی شترایط اجتماعی و ستیاستی پرداخته شتد. این نگاه، نگاهی جدید به ستبب صتدور  چهارمجلساه در  

میگویند، لذا  یط اجتماعی و ستیاستی ویژه ای ستخن  استت. بزرگان و رهبران هنگامی که ستخنی میگویند، در شترا

که اشتراف نستبی به جوّ ستیاستی و اجتماعی زمان صتدور حدیث دقت کرد. برای  برای فهم ستخنان آنان، نیاز استت 

فراهم شتتدن این اشتتراف نستتبی هم نیاز به تحلیل گفتمان داریم و هم نیاز به تحلیل متن. در ادامه مواردی عینی و  

 شد.  این مطلب از نهج البالغه ارائه   ملموس برای فهم
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 قصاد فقه اال . دوره تخصصی4

 مقدمه 

و ضرورت  الهیات با توجه به اهمیت هدفگذاری مسیر علمی و پژوهشی دانشجویان رشته  

بررسی های   و  از تحقیقات  نیاز های روز کشور؛ پس  با  متناسب  علمی  نخبگان  تربیت 

ترم انجمن علمی الهیات؛ گرایش مطالعاتی فقه االقتصاد به عنوان یکی از گرایش  گرفته توسط اعضا محصورت  

ای علمی و تحقیقاتی مورد نیاز شناسایی شد لذا بر آن شدیم تا  طرحی مبتنی بر این گرایش به زیور طبع بیاراییم  ه

 باشد. که به شرح زیر می

ی اجتماعی  لزوم ورود رشته های الهیات به عرصه ها

با توجه به مباحثی  و حل مسا ئل اصلی نظام اسالمی 

ف اسالمی  که ازلحاظ مبنایی و روش شناسی از معار

منشعب شده باشد، این امر را ایجاب کرد که جهت  

گیری تصمیمات راهبردی در عرصه هایی باشد که  

نظام   مسائل  حل  دنبال  به  اسالمی  الهیات  مبانی  با 

انس علوم  تولید  و  می-انی اسالمی  د.  باشناسالمی 

بنابراین سعی شد در سه حوزه ی فقه، فلسفه و کالم  

حدی و  قرآن  علوم  و  مباحث  اسالمی  مطالعات  ث، 

مباحث   و  مدرن  شناسی  روش  فلسفه  و  اجتماعی 

الهیات   و  مضاف  الهیات  عنوان  با  تمدنی  روبنایی 

 اجتماعی مطرح گردد.  

نیز   پژوهشگران  و  دانشجویان  بین  همکاری  لزوم 

این امر مهم، عالوه بر برگزاری  دین انجامید که در  ب 

ی به هم پیوسته، مطرح کرده که  سلسله جلسات، این گروه ها را به عنوان کارگروه

 ذیل اساتید مجرب و پژوهشگران با سابقه فعالیت کنند؛ و با آینده نگری ارتقاء این  
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تحقی مراکز  و  ها  اندیشکده  پژوهشی،  های  هسته  به  ها  مراکز  کارگروه  کمک  به  قاتی 

با را  این حوزه  افراد مختلف عالقه مند در  نظام اسالمی،  و تصمیم گیری  هم    راهبردی 

 مرتبط کنیم. 

 فقه االقتصاد 

فقه   به مطروح شدن گردید حوزه  انسانی مدرن الزم  الهیات و علوم  این موارد مهمی که در حوزه ی  از  یکی 

طرح و سیر خط دهی در این زمینه از    مشورت گیری جهت نقشه کشیاالقتصاد و مباحث اقتصاد اسالمی بود.  

نه با اساتید بسیاری از دانشکده های الهیات و معارف اسالمی و  شروع گردید و در این زمی  1399تابستان سال  

اقتصاد صحبت شد و بناگردید تا دوره ای تخصصی و چند مرحله ای برای دانشجویان طراحی گردد؛ به عالوه  

در این حوزه و افزایش تعمیم این دوره در سطح کشور، این لزوم را داشت که  تعمیم نقشه کشی راهبردی تقویت  

رح بوسیله کاری جمعی صورت گیرد، به همین جهت سعی بر آن شد تا انجمن علمی معارف اسالمی و  این ط

 فزایش یابد. اقتصاد را نیز در این راه همراه کرده تا با کاری جمعی، توفیق گسترش این طرح ا

 س کارگروه و برگزاره دوره مقدماتی از تاسی هدف 

به مباحث  اقتصاد و تمامی  دانشجویان رشته الهیات و    بوده  عالقه مندان  پژوهشی فقه االقتصاد و اقتصاد اسالمی 

  به عالوه، لزوم ورود دانشجویان الهیات در حوزه های میان رشته ای در سال های آخر کارشناسی و دوره  .است

رنامه  انسانی اجتماعی در کنار مبانی الهیات و تکمیل جریان و فرایند دانش پژوهی و ب   ارشد و تقویت دروس علوم 

 درسی مصوبه در این رشته ها، اهمیت این طرح را بیش از پیش نمایان کرد. 

 

اد به صورت  بعد از نتیجه مشورت با اساتید مجرب در این حوزه که تصمیم بر طراحی دوره تخصصی فقه االقتص

عرصه فقه و اقتصاد    تا برنامه مدون و هدفمندی را در دو  ید، موارد مورد نیاز در هر مرحله تنظیم شدمرحله ای گرد

 . طی زمانهای مشخص شده به اهداف مورد نیاز دست یابندایشان  وبه دانشجویان ارائه نماید 

 

 ی  اقتصاد اسالم تخصصی فقه االقتصاد و مرحله مقدماتی از دوره  

 

 جلسات:  یبرگزار و زمان دیاسات ی اسام

  ۱۲تا    ۱۰ساعت    نیفرورد  ۱۹و    ۱۷پنج شنبه    مقدم: روز سه شنبه و  یاستاد مصباح  نیحجت االسالم و المسلم  -۱

 (  یاقتصاد اسالم یستیو چ ی)هست

  ۱۶ساعت    ن یفرورد  ۲۱: روز شنبه  یوسفی  ی استاد احمدعل  نیحجت االسالم و المسلم  -۲

 )بحث پول(   ۱۸تا 

)روش   ۱۲تا  ۱۰ساعت  نی فرورد  ۲۲ کشنبه ید صادق الهام : روز حجت االسالم استا -۳

 ( یاالقتصادمطالعات فقه   یشناس
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م  - 4 دکتر  چهارشنبه  یرزاخان یاستاد  روز  بازار   18تا    16  نیفرورد   25:  )بحث 

 (  هی سرما

پنج    ن یفرورد  26: روز  ا ین   ی معصوم  ی استاد غالمعل  نیحجت االسالم و المسلم  - 5

 حث بانک()ب ۱۲تا  ۱۰شنبه ساعت 

 مخاطبین دوره

بعد از فراخوان ثبت نام دوره تخصصی فقه االقتصاد  

وره با استقبال بسیار مناسبی از مخاطبین و عالقه  این د

به رو شد. طبق آمار و   مندان از حوزه و دانشگاه رو 

نفر از عالقه مندان به    250دودارقام به دست آمده ح

اه از قشر  مبحث فقه االقتصاد از داخل و خارج دانشگ

التحصل و   فارغ  و  تا دانشجو  دانشگاه گرفته  مدرس 

 ت نام کردند. حوزوی در این دوره ثب

نام:   ثبت  لینک 

https://formaloo.com/exh0d 
ب  رگزاری این دوره رایگان بوده و  الزم به ذکر است 

حض جلسات  تمامی  در  که  کنندگانی  شرکت  ور  به 

 داشته باشند گواهی شرکت در دوره تعلق می گیرد.  

 حال برگزاریست. هم اکنون این دوره علمی در 

  

توسط   دوره  خبری  پوشش  و  بازتاب 

 خبرگزاری های رسمی

گزاری های رسمی همچون: دانشجو، ایکنا،  خبر فارسی، دوره تخصصی فقه االقتصاد مورد توجه تعدادی از خبر  

 ه برگزاری این دوره را  پوشش خبری دادند. شبستان و قطره اطالعی

پوشش   اصی محتوای جلسات فقه االقتصاد را همچنین خبرگزاری ایکنا به صورت اختص

 خبری می دهد.  

  

https://formaloo.com/exh0d
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 تصاویر بازتاب خبری از اطالعیه دوره
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 پوشش اختصاصی سایت ایکنا از دوره تخصصی فقه االقتصاد 
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االقتصاد        فقه  تخصصی  دوره  علم  *  انجمن  همت  برنامه    ات یاله  ی به 

معتقد است   ی الهیات علم   است اما از آنجا که انجمن  و اجرا شده یزیر

پروژه در جبهه واحد اقتصادی   بوده و برکاتی  ثمرده تر  که انجام این 

برای هر دو دانشکده خواهد داشت، از این رو بعد از طرح ریزی و انجام  

با پیشنهاد به انجمن علمی اقتصاد سعی در حضور این    دوره،ل نهایی  مراح

نیز به عنواو  ه داشته  در دور    انجمن ن همکار در  انجمن علمی اقتصاد 

درست است که نقش انجمن الهیات  در این    . کنار این پروژه قرار گرفت

دوره پررنگ تر است اما به درخواست و با تاکید انجمن علمی الهیات  

هم افتاد  این  اتفاق  رشته  کاری  و  الهیات  رشته  دانشجویان  دفعه  این  تا 

   واحد به تعلم بپردازند.  اقتصاد در یک جبهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


