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 بسمه تعالی

 فرصت نگارش پایان نامه
 ای مطرح اسگگو و رسگگاله یو دانشگگها  ویحوز  مراکز آمورش عالی نهج البالغه در هبحمدلله امروز 

شگود  که حم  عیممی از مااب  علمی و آموزشگی کشور علمی و پایان نامه  ایی در این رابطه نهاشگهه می
 د د.را تشکمل می
 ا بویژه آنها که مربوط به نهج البالغه اسگگگو باید از  اد ویژ ی به ذکر اسگگگو که پایان نامه البهه الزم

 برخوردار باشد:
  ا و کلمات قصار. ا  نامهبر رفهه از ممموعه نهج البالغه و اشراف نسبی بر محهوای خطبه -1
 قدرت انهخاب و تحلمل و جم  بادی مطالب. -2
 البالغه.اسهفاده از شروح و تفاسمر نهج  -3
 اقهراح و  زیاش موضوعی که مورد ابهالء و نماز جامعه امروز باشد. -4
 پر مز از کپی برداری و ایراد مطالب تکراری و یا تحقمقاتی غمر مفمد و غمر الزم. -5
 .ی دیهرانو اکهفا نکردن به  فهه  ا و نوشهه  ا دقو و کاوش در سخاان امام  -6

 انس و آشنایی با نهج البالغه-1
یک بحث علمی و پژو شگی نماز به مطالعه نسبها   سهرده و فرا مر دارد و کسی که می خوا د نوشگهن 

درباره موضگوعی از موضگوعات نهج البالغه رساله ای باویسد باید با نهج البالغه آشاا بوده و آن را مطالعه 
را  و  ر روز بخشی از آن کرده باشگد و در کاار سایر مااب   این کهاب ارزشماد را سرلوحه کار خود قرار د د 

با دقو مطالعه و فمش برداری و موضوع بادی کاد  کسی که تا کاون با نهج البالغه انس و الفو نداشهه  
 ا ر بخوا د ابهدا به ساکن شروع به نوشهن مقاله یا رساله کاد معلوم اسو که  مز ارزشمادی نخوا د شد.

عه کاد و الفبایی مطالبی را  زیاش نماید باز    به بخوا گد بگه معم   ای مربو ه مراج    و نمز ا ر
  دف مطلوب نخوا د رسمد  زیرا بسماری از مطالب مه  در ذیل مطالعه الفبایی به دسو نخوا د آمد.

در خطبه  ا و نامه  ا و کلمات قصگار مطالبی را ایراد فرمودند که می تواند توضگمو و تفسمر  امام 
« مصابمومضیء ال»اجعه به فهرسگو الفبایی حالل نخوا د شد  ملل کلمه دیهر کلمات باشگد و این با مر 

 در  مچ فهرسو الفبایی ثبو نشده اسو.  که تفسمر امامو شده
 یبند جمع و لیتحل انتخاب، قدرت -2

 دامپ را مطالب یباد  جم  و لمتحل و انهخاب قدرت دیبا  ذرانده را یدانشگها  یآموزشگ دوره که یکسگ
 .آورد دسوبه را خود نیر مورد مطلب ا العات  و مطالب خالل از بهواند و کرده

 خوا د جودو به طیشرا واجد اسهاد نیر ریز     آن نوشگهن  و  فههو و بحث مطالعه  با قدرت نیا البهه
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 قدرت و همروح دیبا اسهاد و باشد  داشهه «یما و » تفاوت دیبا رسگهانمدب دروس با یدانشگها  دروس. آمد
 زا و د د  عادت «یعمق» و «یعرضگگ» مطالعه به را آنها و کاد ادیز  و زنده انیدانشگگمو در را یبررسگگ و نقد

 .کااد دامپ نیر اظهار و لمتحل قدرت و همروح و کرده عادت کار نیبد تا بخوا د قمتحق آنان
 راژو ش پ ل و مبانیو الگگ مودانشگگ به اسگگهاد و باشگگد یبررسگگ و قمتحق یفضگگا دیبا دانشگگهاه یفضگگا

 یکار ا از و بخوا د را راه نیا در تالش و دنمکشگگ زحمو و کاد پژو ش به  وادار را یو  د د  آموزش
 و ومموفق ی اراه در آموزش کاربردی   یر م  سگگخوتالش و ضگگمن در و دارد باز یسگگیرونو و یتکرار 

 .ودانشمو را رشد د د با جدیو پمهمری نماید را لمتحل و کشف
 ویآ مرحوم که اسگگو معروف ملال   اسگگو  مطلب نم م همعلم ی ا حوزه در مه  ی ا نکهه از یکی 

 آموزش و دادن درس به تاها یعای بودند  پرور شگگا رد 1یزدی یحائر العیمی حاج شگگمع عبدالکری   الله
 دامپ هاداجه قدرت  لبه که ددنکر یم ییرا اما و نددادیم درس ی ور  بلکه د دنکر ینم بسگگاده یمعمول

 .دینما
 شروح و تفاسیر نهج البالغه مراجعه به -3

نکهه دیهر در نوشگهن پایان نامه  مراجعه به شگروح نهج البالغه اسو  انصافا  علماء  ذشهه در این باره 
 ا مراجعه شگگود می تواند را اما و نبدازحمات زیادی کشگگمده و مطالب ارزشگگمادی را نوشگگهه اند که ا ر 

 را هشا بوده و مقدمه کشف و اسهخراج مطالب جدید باشد. 
آمده  دسوخوشبخهانه در زمان  ای اخمر و پس از پمروزی انقالب اسالمی شروح مهعدد و جدیدی به

عه وکه نشگگگان د اده عمق مطالب نهج البالغه و اسگگگهقبال و عالقه وافر علماء و ظرفمو عیم  این ممم
 اسو.

 125دوسگگگهگان ما در باماد نهج البالغه در این زمماه به تعداد زیادی از شگگگروح و ترجمه  ا  در حدود 
مورد دسگو پمدا کرده اند و نمز مراکز مهعددی در دنما را شگااسایی کرده که در رابطه با نهج البالغه فعالمو 

 .اندماهشر کردهداشهه و تحقمقات و نشریاتی را 
ر دنمایی که اسگالم و تشم  مورد حمله و  موم بمهانهان و معهرضان اسو   روه  ایی از جالب آنکه د

انسگگانهای ماصگگف و حق  لب به این ممموعه نفمس روی آورده و از آن برای زند ی و رشگگد خود و جامعه 
 کااد.اسهفاده می

 
                                                                        

 عه،یش دیتقل مراجع از مؤسس الله تیآ به معروف( ق۶۵۱۱ ـ۶۷۲۱)یزدی یحائر میعبدالکرشیخ  آیت الله العظمی حاج .1 
ایشان عالوه  بر تأسیس حوزه مقدسه قم به تربیت  .ندبود یشمس یهجر ۶۵۶۱ تا ۶۵۳۶ سال از قم هیعلم حوزه میزع و انگذاریبن

 هجمل ازایشان  شاگردان از یبرخشاگردان عالم و مهّذب پرداختند که سهم شگرفی درتحوالت علمی در جهان تشیع داشتند. 
 دیس و یخوانسار یدمحمدتقیس ،یگانیگلپاسید محمدرضا  ،یاراک یعل محمد ،ینیخم الله روح دیس حضرات آیات عظام:

 .دندیرس تیمرجع مقام به بعد یهاسال در یخوانسار احمد
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 اقتراح و گزینش موضوع -4
س وپگایگان نامه نویسگگگی اقهراح موضگگگوع اسگگگو  ا ر دانشگگگمو در  ول در   گایاز مهمهرین ویژ ی

مطالب مه  را یادداشگگو و فمش  با مااب  مخهلف آشگگاا شگگود  .دانشگگها ی ل ل مطالعه و بررسگگی باشگگد
ی برخورد کرده که نماز به تحقمق دارد و باید برای حلخ آنها  برداری کاگد  قهرا  بگه نکات و موضگگگوعات مهمخ

و کرده و را  ای کشگگگف آن را با فکر و بحث و مراجعه به اسگگگهاد به دسگگگو آورد  و به بمان دیهر باید ه مخ
 ای داشهه باشد که به دنبال پمدا کردن آن باشد. مشده

 پرهیز از کپی برداری  -5
 ای علمی اسگو.  سگهاد  ای عالی  کپی برداری یا سگرقویکی از بزرگ ترین آفات در حوزه آموزش

که با راحهی  تاباد و بمشهر دوسو دارندحقمق ندارند و سخهی مطالعه و بررسی را برنمیکسگانی که حولله ت
و خوشگهذرانی مدرکی    دسگو و پا کااد  که دسگهمایه زند ی و درآمد شگخصی آنان باشد. دانشها ها و 

د باید جلوی این تو هه رابهمرند و بداناد که مسگامحه در این رابطه خمانو و ظل   ه دانشمو و باسگاتمد مهعهخ
ا  جلوی این کار  کشگگگور کشگگگور بوده و سگگگطو و وجهه علمی ل می د د  دولو و وزارت علوم باید جدخ را تازخ

در این باره  به تمارت مخهلفن یواکه به عارا زشگگگو را  رفهه و با پایان نامه فروشگگگی مقابله کااد و افرادی 
 د.اشااسایی و مورد تابمه قرار د   اقدام می کااد

   از روش  ای زشگگگو و برخاسگگگهه از روحمه ضگگگد عل  و از رذائل اخالقی « برداریکپی »ه هلمسگگگ
محسوب می شود که در شأن دانشهاه و دانشمو نمسو و مقاله  ا و رساله  ا را از حوزه تحقمق و پژو ش 

 خارج و جایهاه علمی کشور را به سقوط می کشاند.
 دقت، ابتکار و کشف علمی-6

نوشگهه  ا و  فهه  ای اساتمد و محققان اسهفاده کرد  و ندیدن اساتمد و در   درسگو اسگو که باید از
نکردن محضر بزر ان خود نقص و خسارت علمی به حساب می آید  ولی اکهفا کردن بدانها و تعطملی فکر 
و بررسگی    اشگکال و نقص اسگو  باید از سگرمایه  ای علمی اسگاتمد بهره برد و آن را دسگهمایه کشف و 

 و  ای علمی جدید قرار داد.دریاف
الزم اسگگگو که دانشگگگمویان عزیز مطالعات خود را عمقی و عرضگگگی قرار داده و در لگگگدد کشگگگف و 

 عی م مقامفرموده به . ای موجود بسگگاده نکااد ا و نوشگگههاسگگهخراج مطالب جدید بوده و به دانسگگهه
 یر فک دمام ی اقبله از یکی البالغهنهج «برکاته دامو»  یاخاماه یالعیم الله ویآ حضگگگرت یر بر 

  1 . یتر محهاج البالغهنهج به شهم م از امروز...ماسو
مامبر پ  سگگگخاان کردار و رفهارو احادیث دقو در مااب  به ویژه آیات قرآن تامل و  هی اسگگگو فکر یبگد

                                                                        

 42ص  البالغهنهج یالمللنیب های کنگره در یا خامنه الله تیآ حضرت. بازگشت به نهج البالغه مجموعه سخنرانی های 1
 .42و
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   موجب بروز نکهه  ا و ارائه نیرات جدید خوا د شد. و ائمه ا هار  اکرم
در  ر لگگورت ابهکار و خالقمو از ارکان پژو ش اسگگو  باید پس از مطالعه آراء و افکار بزر ان  زمانی 

 مماۀزمه تحقمق و مقدخ   را برای انگدیشگگگمگدن و نقد و ارزیابی قرار داد و بررسگگگی ابعاد ناشگگگااخهه و مبه  را
 دسهمابی به نکات جدید و ابهکارات مفمد قرار داد.

 ما می»و  سگگگهرش فر ا  « دامو برکاته» بحمدلله امروز به برکو ر امود ای مقام معی  ر بری
شگا د این ابهکار ا و کشگف  ای علمی  سگهم  و موسسات دانش بامان در سطحی وسم  موفق « توانم 

 مواره خداوند یارشگگگان باد. و روزا روز بر پمشگگگرفو و  اند کهبگه اکهشگگگافات و اخهراعات  شگگگمهمر شگگگده
 توفمقاتشان بمفزاید و دشماان را بمش از پمش مأیوس نماید.

  یامخم امام حضگگگرتاسگگگالمی  انقالب کبمر را مهبر  به کالم و تولگگگمه معمار  فهگارپگایگان این  
 کام  که فرمود:می

 رد  البالغه نهج  زاره ارجماد کاهره در که مهعهد مهفکران و دانشگگمادان شگگما که اسگگو آن دمام اكیا»
 به را د ابع هرید و یفر اه و ینیام و یاجهماع و یهمترب و یاخالق و یفلسگگف و یعرفان ابعاد دیآمد   

 یمهاع نیا که دیدار  عرضه و نموده یمعرف یبشر  جوام  به را بزرگ کهاب نیا و دیمفرما انمب سگورمم مقدار
 .1«اسو ینوران یمغز ا و  ا انسان آن یمشهر  که اسو

 
ین دین پرور    سمد جمال الدخ

                                                                        

 ۶۵۱۳ اردیبهشت ۷۲ - البالغه نهج هزاره کنگره به خمینی امام حضرت پیام . 1


