


 9911نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره پنجم، بهار و تابستان              

 
8 

عناوین پژوهشی سال فهرست 
 8933ـ  8931تحصیلی 

 

و اطالع  عیتجم یبرا شه،یدان شیرو هینشر 
همه مقاالت و خوانندگان محترم، فهرست 

یادداشتهای علمی طالب پایه های اول تا ششم 
 8933ـ8931مدرسه را که در سال تحصیلی 

توانستند تحقیقات خود را به سرانجام برسانند را بر 
 ،ییباالف بیترتاساس دسته بندی موضوعی و به 

 :آوردیدر ادامه م

 6تا  9فهرست مقاالت مربوط به طالب پایه های 
است  2و  8بوط به طالب پایه های و یادداشتها مر 

 آن نیز در ابتدا درج شده است:نویسنده که نام 

 

 مقاالت علمی

 ادبیات

بر  اتیارو  ریتاث یبررسی/ رامیپوربا درضایحم .9
از  6و  998 یها هیآ تیبا محور  اتیآ بیترک

 توبه و زمر یسوره ها
ادوات  یغرض شناس/ جهانپور محمدجواد .2

 دیتأک
و گستره  یستیچی/ آشورماهان محمدعماد .5

 در قرآن نیتضم

جاره در « من» یمعان یبررسی/ روح یمهد  .4
 بقره فهیسوره شر 

از  ییبخش ابتدا یادب لیتحلی/ ناصر  یمهد  .3
 نامه حضرت زهرا )س( ارتیز 

 یما و ال یاختالف معنا/ فری د یحم دینو .6
بر  یقیداخله بر فعل مضارع با نظر تطب هیناف

 هیمبارکه سجاد فهیصح هیاز ادع یکی

 اصول

در  معاصر ینظر علما یبررسی/ د یرش نیآرم .7
 نیدر باب متعارض یو ثانو  یاصل اول

واژه حجت در اصول  یبررسی/ ابوذر  نیحس .8
 معاصر یفقه از نگاه علما

ت استظهارا یضابطه نییتب/ عمران الیدان .1
 ونیبر آراء اصول هیبا تک یر یو تفس ییروا

 متأخر
 ای یستدر  یبررس/ این یموسو  نیرحسیام دیس .91

در  دیداللت به ق فیکردن تعر  دی  مق ینادرست
 آن از اراده تیتبع

 ی/ گستره حجیت اماراتدر یح یعل .99
 تیبودن حج یذات یبررسی/ محمدرضاصفر  .92

 متأخر ونیقطع از منظر اصول
 عوامل ظهور ساز/ انیعقوبی یمرتض .95
و  هیمسأله خطابات قانون یبررسی/ میکر  ماین .94

 هدگایاز د هیفق تیوال  هیآن در نظر  ریتأث
 ینیحضرت امام خم
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 فقه

 یادله قاعده یبررس/ مدانلو لیاسماع .93
افراد است ( از جهت  ی)مالک حال فعل

 یو عرف ی،نقلیعقل
و  ینید یبر سبک زندگ رتیغی/ ر یام ریام .96

 یاله اءیاول رهیس
ر د تیعدم نسخ حکم رق ییچرا/ خلج نیام .97

 اسالم
/ بررسی روش فقهی  یاکبرموسو  یدعلیس .98

 مقام معظم رهبری در کتاب الغناءاستنباط 
 یقحقو ،یابعاد فقه یبررسی/ رجیا یمجتب .91

 یقاچاق در نظام جمهور  یامحاء کاال
 رانیا یاسالم

محمدباقر زرین/ بررسی تطبیقی مالکیت  .21
معنوی از دیدگاه مرحوم امام خمینی و آیت 

 الله خویی
یی/ بررسی آثار و شبهات موگو محمدجواد .29

 مطرح شده پیرامون خمس
 نیمهمتر  یانتقاد یبررس/ زارع حمدرضام .22

نگاه  از یستیالیسوس یاصل نظام اقتصاد
 یمطهر  دیشه

ی/ بررسی فقهی و حقوقی محمدرضا صدق .25
 دیه زن در اسالم

موات  یها نیحکم زمی/ محمود محمدرضا .24
 معاصر یاز نگاه فقها

 تیفیک نییتب/ پرست معصوم محمدرضا .23
د  یاحکام اسالم یمالزمه وجوب اجرا

 در یحکومت اسالم لیزوم تشکلرجامعه و 
 ینیحضرت امام خم دگاهید

الزمه  ه،یقواعد فقه/ ایک اوشیس یهاد .26
 دیهبر مبنا نظر ش یقیتطب یاجتهاد با بررس

 هیدر الروضة البه یثان

 عقاید

 نهیالبداء  و الجمع ب قةیحقی / د یجد عرفان .27
 و علم االئمه

 قرآن

در قبال  میراهبرد قرآن کر / پور یرضامحمد  .28
 معاهده با کفار

طرح  یدانیم یبررسی/ طاهر  محمدی لع .21
طالب مدرسه  نیقرآن در ب میآموزش مفاه

 الله بهجت تیآ هیعلم
 ی نهیمصرف در آ یتقوا/ زاده محمد رستم .51

 میقرآن کر 

 و فلسفه منطق

اصالة وجود و  یمعنای/ احمد  نیفرد .59
 ییعالمه طباطبا انیدر ب تیماه تیاعتبار 

بر الجوهر  یشرح مزج/ رسا محمدجواد .52
  دیشرح منطق التجر  یف دیالنض
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مالک بداهت در تصورات و ی/ اله یمهد  .55
 از منظم منطق دانان قاتیتصد

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

ر نقش مردم د یقیتطب یبررس/ نیآذ بهنام .54
 امام دگاهیبر اساس د هیفق تیوال  هینظر 
 یزدیو استاد مصباح  ینیخم

 شیفزاا یچگونگ نییتبی/ نیحس درضایس .53
گاه در  نیمخاطب یاطالعات و کاهش آ

 یعصر اشباع رسانه ا
طالب سطح در  فیوظای/ سلطانی مصطف .56

 نگاه امام امت

 ترجمه

/ ترجمه نبذه عن کتاب رنجبر رمحمودیام .57
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم نوروز  نیحس .58
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب کاظم سجاد دیس .51
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب صفح یدعلیس .41
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب نعمت دمحمدیس .49
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن  مایجواد صحراپ محمد .42
 ثانیهکتاب سالم علی ابراهیم، مجلد ال

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فیشر  محمد .45
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن کتاب ارسطا یعل محمد .44
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فرج محمد .43
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب قربان نیمحمدام .46
 ثانیهسالم علی ابراهیم، مجلد ال

/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم پوراحمد ثمیم .47
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فری حاتم الدیم .48
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

 

 های علمییادداشت

 قرآن

 نفس یاصل یها زهیانگ  /یرضا جبار  ریام .9

رابطه انسان با خودش در / یرضا جبار  ریام .2
 قرآن 

 عواطف و احساساتامیر رضا جباری/  .5

 یقدرت طلب /یرضا جبار  ریام .4

 لذت و سعادت انسان   /یرضا جبار  ریام .3

اخبات و وصال به  امیرحسین مقیمی/  .6
 یرحمت اله
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مقام  یمفهوم شناس /یمیمق نیرحسیام .7
  میمحمود در قرآن کر 

 ی نهیبا شب  در آ وندیپامیرحسین مقیمی/ .8
 یاله اتیآ

 هیآ لیزنان در قرآن )ذ گاهیجا /یمیحسن حک .1
 نساءکم حرث لکم( 

 گریحشر اسنان و د حسن حکیمی/ .91
 موجودات

 منافقان یها یژگیوحسن حکیمی/ .99

اه روح و نفس از نگ یبررس حسین پیرنیافر/  .92
 قرآن  

  یکلمه تقو  یبررس / افریرنیپ نیحس .95

 در قرآن هودی اتیاخالق /یحیداوود فص .94

 محکمات و متشابهات /یحیداوود فص .93

 هیبیصلح حد/یحیفصداوود  .96

کاد در  یو معنو  یلغو  ی/ بررسیر یرضا ام .97
 قرآن

 نیسلمبر م لیسب ینف هیآ یبررس/یر یرضا ام .98
  میدر قرآن کر 

ز ا یلزوم مر به معروف و نهرضا گلستانی/  .91
 منکر در قرآن

و  از منظر قرآن یشناس ایدن/ جلویسجاد سار  .21
 سنت

نگاه قرآن به /یصبوح یدمحمدمهد یس .29
و  ید رحکومت اسالم نیمنافق یتالش ها

 جهینت

 یزندگ یهایفلسفه سختعرفان قلی زاده/  .22
 امبرانیپ

 مخالفت اقوام با لیعلت دال /زاده یعرفان قل .25
   امبرانیرسالت پ

 مشرکان در یها یژگیو علیرضا صداقتی/ .24
 اتیو روا اتیآ

برخورد با  یها وهیش /یرضاصداقتیعل .23
 قرآن  دگاهیمخالفان اسالم از د

ب از خو یحکمران یگ ژهیو /یرضاصداقتیعل .26
 منظر قرآن

 ایغذاست  یچند همسر /یرضاصداقتیعل .27
 دارو

مفهوم تقوا، با توجه به  /یعتیمحمد جواد شر  .28
 بقره سوره  2 هیآ

قرآن قبل  یجمع آور /یعتیمحمد جواد شر  .21
 امبریبعد از پ ای

در  یالتیکارتشک/محمدباقر محمدزاده .51
 قرآن
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قلب در  یمعنا شناس/ یمحمدرضا محمد  .59
 قرآن 

 جوان از منظر مفهوم  محمدرضا محمدی/  .52
 قرآن کریم

قرآن از  یر یپذ ریتأث پورمحمد/ یمحمدمهد  .55
 یشعر جاهل

 امبریهمسران پ پورمحمد/ یمحمدمهد  .54

 شیدایپ یچگونگ/پورمحمد یمحمدمهد  .53
 اعراب قرآن 

مسأله حجاب در پورمحمد/ یمحمدمهد  .56
 قرآن

 ادبیات

نژاد/ )ال( در االضارب   یجالئ نیحس ریام .57
 فیتعر  ای)ال( موصول است 

 قهیمصدرمؤول: طر  نژاد/ یجالئ نیحس ریام .58
 شناختش

کاد و  ییمعنا یبررس/ نژاد یجالئ نیحس ریام .51
  استعماالت عرب در قرآن 

الزم  ثیاز ح یافعال دو وجه /افریرنیپ نیحس .41
 یو متعد 

 یتفاوت افعال الزم و متعد  /افریرنیپ نیحس .49

 اماحک ثیاقسام ادغام از ح/افریرنیپ نیحس .42

 الم ابتدا و اقسامش/یحیداوود فص .45

 آن یدهیمصدر مؤول و فا/یحیداوود فص .44

اعراب )الصابئون( در  یبررسرضا امیری/  .43
 قرآن 

کاد در  یو معنو  یلغو  یبررس/یر یرضا ام .46
 قرآن

 47 هیاعراب در آ نیتر  حیصح /یر یرضا ام .47
 الحاقه

 و بدل  انیفرق عطف ب  /یرضا گلستان .48

   هیلفظ هی/ اضافیرضا گلستان .41

 و مفرق تام یمستثن /یرضا گلستان .31

 ت؟سیچ زییفرق حال و تم/یرضا گلستان .39

اوزان  یبررس /یصبوح یدمحمدمهد یس .32
 آنها یاسماء مبالغه و تفاوتها

لعل در  یبررس /یصبوح یدمحمدمهد یس .35
 آن یقرآن و معنا

 فعل کاد و یبررس/یصبوح یدمحمدمهد یس .34
 حاالت آن 

تفاوت اوزان اسماء مبالغه / یصداقتعلیرضا  .33
 آنها است؟ یتفاوت معان انگری، ب

 محکمات و متشابهات /یعتیمحمد جواد شر  .36
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 یواژه ها یبررس/یعتیمحمد جواد شر  .37
 911انعام و  999 یهیدر آ« هار» و «قبالا »

 توبه

 وهیمصدر مؤول، ش/یعتیمحمد جواد شر  .38
 آن  دیساخت و فوا

 یلفظتغییرات  /یمحمد رضا محمد  .31

 مرفوعات مبتدا و خبر /یمحمد رضا محمد  .61

 اصل اشتقاق فعل /یطاهر  یمحمد معلم .69

فعل)انواع  هیتعد/یطاهر  یمحمد معلم .62
 ( هیتعد

کلمه و اقسام  فیتعر /یطاهر  یمحمد معلم .65
 آن 

منصرف  ریغ لیدل/یطاهر  یمحمد معلم .64
 منصرف ریغ یشدن اسم ه

علت عدم حذف /یهر  طا یمحمد معلم .63
 علت حذف موکد و یمثن یه غهیدر ص ریضم
جمع مذکر مفرد مونث  یمثن یه ریضم

 مخاطب

 یمعنو  ریتقدم ضم/حسن زاده یمحمد مهد  .66
 یو حکم

 یع جمله داراانو محمدمهدی حسن زاده / ا .67
 فعل ناقصه

پژوهش صرف  /محمدباقر محمدزاده .68
 921ص  یکاربرد

کتاب  19ص  قیتحق/محمدباقر محمدزاده .61
 یوطیس

 حضور مؤول/محمدباقر محمدزاده .71

اعراب در  فیتفاوت تعر   /یزدیمحمدصالح  .79
 النحو یف ةیالنحو و هدا ةیبدا

 و یعامل معنو  یبازخوان /یزدیمحمدصالح  .72
 یتفاوت آن با عوامل  لفظ

 یساختار شناس یمعرف /یزدیمحمدصالح  .75
 مراح االرواح یکتاب صرف

در باب )ال(  یجستار /یزدیمحمدصالح  .74
 موصول االرواح 

 یساختار شناس یمعرف/یزدیمحمدصالح  .73
 مراح یکتاب صرف

 استعماالت لعلمهدی هوسمی/  .76

 نزول هفت حرف قرآنمهدی هوسمی/  .77

مصدر مؤول چگونه بدست /یهوسم یمهد  .78
 ستیاش چ دهیو فا دیآ

 عقائد

و  ومیبرهان نظم ه ریتقر  ابوالفضل عبادی/ .71
 اشکال
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  یپژوه نیوجوب د/یابوالفضل عباد .81

عصمت امام )کلهم نور /یمیحسن حک .89
 واحد(

 ینبوت اصل دوم اعتقاد زاده/ یعرفان قل .82

 برهان نظم / زاده یعرفان قل .85

 یبر و ت یتول تیحقوق اهل بعرفان قلی زاده/ .84

ز ا اءیضرورت بعثت انب /موج کار رضایعل .83
 یپنجره فعل اله

در  یمعجزه راهکار  /موج کار رضایعل .86
  اءیشناخت انب

 اصل معجزه/حسن زاده یمحمد مهد  .87

 اعجاز قرآنمحمدمهدی حسن زاده/  .88

عوامل انحراف و محمدمهدی حسن زاده/  .81
 .ادحبه ال شیگرا

اه از ر  دیوصول به توح/ انیمناقب یمحمدمهد  .11
 فطرت

 فقه

انواع نذر و پاسخ به چند  /یمیمق نیحس ریام .19
 جیسوال را

 رامونیپ یحیتوض/یمیمق نیحس ریام .12
 یو ذباحه( و احکام فقه دیباب)ص

 مصرف)خوشگوشت(

 احکام نماز مسافر/یرضا جبار  ریام .15

 غنا در نظر مراجع/یهوسم یمهد  .14

 منطق

ل در تخالف و تقاب راتیتقر  /یابوالفضل عباد .13
 و و جه افتراق نیاقسام تبا

 و حمل یحمل ذات ریتقر /یابوالفضل عباد .16
  یصناع عیشا

به  دنیدر رس بیترک قهیطر /یابوالفضل عباد .17
 اءیحدود و رسوم اش

جهل مرکب  علم /نژاد یجالل نیرحسیام .18
 جهل  ایاست 

اوزان  انینژاد/فرق م یجالل نیرحسیام .11
 مبالغه

 علم وجهل فیتعار  یبررس/یر یرضا ام .911
 در کتب مناطقه
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 آیت الله بهجت )ره( قم شناختنامه مدرسه علمیهمعرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابی است که بر اساس الگوهای مطالعاتی موسسین« شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم»
مدرسه قبل از تاسیس آن و تلفیق آن با تجربیات به دست آمده در خالل عملیات چند ساله اجرای آنها در 

ساختارهای موجود که بیشترین زمینه تربیت، تهذیب و آموزش طالب در حوزه مقدسه قم و در چارچوب 
 .وری را برای رسیدن به اهداف و آرمانها دارد به نگارش در آمده استبهره

از اهداف تالیف این کتاب، عالوه بر تجربه نگاری، تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی، سنجش و پایش 
تواند همچنین این کتاب می .آوردرس علمیه است که زمینه نقد عالمانه برای رشد و تعالی آن را فراهم میامد

الگودهی خوبی برای توان افزایی بیشتر نیروهای جبهه انقالب اسالمی در تاسیس و اداره مدارس علمیه 
 .را موجب شود

ر د که مورد استقبال مدیران حوزه علمیه قرار گرفته است  شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم
به چاپ رسیده است. مقدمه آیت الله ضرابی )یکی  9511اولین بار در سال برای صفحه و در قطع رقعی  81

از اعضای هیات امنای مدرسه( و حجت االسالم و المسلمین عباسی )مدیریت مدرسه( در ابتدای کتاب 
 .پردازدهای مدرسه میهای معاونتفصل به معرفی اهداف، ساختار، و برنامه 4درج شده و کتاب در 




