
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران 
آغاز شد

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور:
نهمین جشنواره سراسری 

قرآن حوزه های علمیه 
خواهران برگزار می شود

مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران 
خبر داد:

آغاز به کار آزمایشی تاالرهای 
گفتگوی قرآنی حوزه های علمیه 

خواهران

عالسوند برگزیده کتاب سال حوزه:

آموزش پژوهش  محور در 
حوزه های خواهران مورد 

توجه قرار گیرد

برگزاری نشست
»هویت ما و هدف ما چیست؟ 

دشمن ما کیست؟«
در مدرسه الغدیر تهران
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معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور از آغاز فراخوان پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران 
خبر داد.
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بیانیه مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران 

به مناسبت فرارسیدن 
دهه فجر
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کرسی ترویجی پوشش 
زنان جاهلی در مرکز 
تحقیقات زن و خانواده 

برگزار شد

مرکز تحقیقات زن و 
خانواده دوره مطالعات زنان 

را برگزار می کند

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه 
خواهران خبر داد:

ثبت نام از دارندگان
 مدرک سیکل در 26 واحد 

حوزوی خواهران
امکان  و  جاهلی  زنان  پوشش  ترویجی  کرسی 
تشریع حجاب شرعی در عصر پیامبر)ص( از سوی 
مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

به  وابسته  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
طرح  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
با  مدرس(  )طرح  زنان  مباحث  کالس های 
را  خانواده  و  زن  موضوعات  ویژه  سرفصل های 

برگزار می کند.

علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
خواهران،  علمیه  مدرسه   26 گفت:  خواهران 
پذیرش  را  سیکل  تحصیلی  مدرک  با  داوطلبان  

می کنند.

بايد تالش كنيد در بخش هاي 
»ما  مسئله  كشور  مختلف 
مي توانيم« را در عمل به مردم 
نشان دهيد و با شناخت خألها 
سمت  به  كشور،  نيازهای  و 
زمين  و  نکرده  كارهای  انجام 

مانده برويد.
مقام معظم رهبری  ص . 10
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اخبار مدارس
برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی مدرسه الزهرا)س( ری

خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  ,معاون 
نمایشگاهی  برپایی  از  ری  شهر  الزهرا)س( 
این  در  طالب  پژوهشی  برتر  دستاوردهای  از 
افزود:  وحیدی  معصومه  داد.  خبر  علمیه  مدرسه 
در این نمایشگاه از آثار برتر تحقیقات پایانی در 
اخالقی  و  تفسیری  فلسفی،  فقهی،  موضوعات 
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  شد.  رونمایی 
کرد:  خاطرنشان  ری  شهر  الزهرا)س(  خواهران 
در راستای ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در 
مقطع  در  پژوهشی  برترین های  از  طالب  میان 
نگارش تحقیقات پایانی با اهدای هدایایی تقدیر 

و قدردانی صورت گرفت.
وی عنوان کرد: همچنین تحقیقات کالسی برتر 
نیز در این نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان 

به تحقیق و پژوهش قرار گرفت.

برگزاری اجالسیه مدیران، فرهیختگان 
و طالب استهبان

طالب  و  فرهیختگان  مدیران،  ,اجالسیه 
به  استهبان  شهر  این  جمعه  امام  با  استهبان 
با شکوه تر جلسات تفسیر  برپایی هر چه  منظور 

قرآن در سطح شهر برگزار شد.
حجت االسالم خاوری، امام جمعه شهر استهبان 
در این جلسه گفت: در استهبان که شهر قرآنی 
است، جای یک جلسات تفسیری خالی است و 
وظیفه طالب و فرهنگیان سطح شهر برگزاری 
نوشته شده  تفاسیر  افزود:  این جلسه است. وی 
چیزی بیشتر از آنچه عالمه طباطبایی در تفسیر 
المیزان بیان می کند، نیست؛ بلکه مفسران دیگر 

خوشه چین خرمن مرحوم عالمه هستند.
امام جمعه استهبان درباره اهمیت و عظمت قرآن 
می فرمایند»مثل  اکرم)ص(  پیامبر  کرد:  بیان 
الغیث«؛  و  االرض  کمثل  الناس  مثل  و  القرآن 
مثل قرآن و مردم مانند مثل زمین است و باران.

ادامه داد: قرآن مانند نوری است که وقتی  وی 
او  تعالی  و  رشد  باعث  بتابد  انسان  مرده  دل  بر 
این  »همانا  می فرمایند  صادق)ع(  امام  می شود؛ 
قرآن نور هدایت است و چراغ تاریکی ها است«، 
باید انسان چشمش را به واسطه قرآن جال دهد.

برگزاری اعتکاف علمی در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن

,معاون آموزشی مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
اعتکاف  اجرای طرح  از  ترکمن  بندر  الزهرا)س( 
این  برای طالب  متوالی  سال  دومین  در  علمی 
مدت  به  اسالمی  علوم  رشته  در  علمیه  مدرسه 

سه روز خبر داد.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور:

پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران آغاز شد
علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
فراخوان  آغاز  از  کشور  خواهران 
علمیه  حوزه های  سراسری  پذیرش 

خواهران خبر داد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های 
سیدمهدی حسینی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه تمام مراحل ثبت نام در حوزه های علمیه 
www. اینترنتی  پایگاه  طریق  از  خواهران 

پذیرش  کرد:  اضافه  انجام می شود ،   whc.ir
برای  خواهران  علمیه  حوزه های  سراسری 
در  تربیتی  آموزشی  واحد   420 در  تحصیل 

سراسر کشور انجام می شود.
اینکه پذیرش در مقطع تحصیلی  بیان  با  وی 
آموزشی  واحد  )کارشناسی( در 370  سطح دو 
این  در  افزود:  انجام می گیرد ،  تربیتی حوزوی 
داوطلبان  تربیتی،  آموزشی  واحد   345 مقطع 
تحصیلی  دوره  در  را  باالتر  و  دیپلم  مدرک  با 
پنج ساله و 25 واحد آموزشی تربیتی، داوطلبان 
نوبت  )دبیرستان  راهنمایی  سوم  مدرک  با  را 
جذب  هفت ساله  تحصیلی  دوره  در  اول( 

می کنند.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور 
با اشاره به جذب داوطلبان در مقطع تحصیلی 
مرکز   50 در  ارشد(  )کارشناسی  سه  سطح 
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  و  تخصصی 
اضافه کرد:  در 12 رشته تخصصی ،  خواهران 
امسال  )دکتری(  چهار  سطح  تحصیلی  مقطع 
فارس  و  اصفهان  تهران،   قم،  استان  در چهار 
در دو رشته فقه خانواده و تفسیر تطبیقی اجرا 

می شود.
پذیرش  بارز  ویژگی  حسینی  حجت االسالم 
سال جاری حوزه های علمیه خواهران را امکان 
پذیرش داوطلبان غیرایرانی برشمرد و افزود: با 
توافقی که با جامعه المصطفی العالمیه صورت 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  است،  گرفته 
استثنای  به  کشور  نقاط  تمام  در  خواهران 
داوطلبان  مشهد،  و  گرگان  اصفهان،  تهران، 
غیرایرانی عالقه مند به فراگیری علوم دینی را 
پذیرش می کند تا آنان در مدت محدود حضور 

در ایران بتواننند علوم دینی را دنبال کنند.
اینکه پذیرش داوطلبان در مقطع  با بیان  وی 
تحصیلی سطح دو بدون آزمون ورودی انجام 
طریق  از  داوطلبان  سنجش  گفت:  می گیرد، 
بررسی سوابق علمی در دوره دبیرستان انجام 
دارندگان  علمی  سنجش  از  پس  و  می شود 
باالترین امتیازات به مصاحبه اخالقی رفتاری 

معرفی می شوند.
خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
مقطع  در  داوطلبان  پذیرش  ظرفیت  کشور 
تحصیلی سطح دو را 15 هزار نفر و در مقطع 
تحصیلی سطح سه، 2هزار نفر دانست و اضافه 

چهار  سطح  تحصیلی  مقطع  در  پذیرش  کرد: 
محدود است.

تحصیل  به  فراوان  تقاضای  به  اشاره  با  وی 
قم،  شهر  در  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
تحصیل  به  زیاد  اقبال  علی رغم  شد:  یادآور 
موسسه  جز  به  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
جامعه الزهرا)س( تنها مدرسه علمیه معصومیه 
داوطلبان  از  نفر   60 حداکثر  ظرفیت  با 
طرح  به  توجه  با  می کرد.  پذیرش  عالقه مند 
مدیریت  مرکز  در  اجرا شده  آمایش سرزمینی 
 14 راه اندازی  خواهران  علمیه  حوزه های 
مدرسه علمیه خواهران در شهر قم پیش بینی 
شده است و اکنون فعالیت چهار مدرسه علمیه 

خواهران آغاز شده است.
اینکه  به  اشاره  با  حسینی  حجت االسالم 
صدیقه  تربیت  مرکز  در  پذیرش  فراخوان 
کبری)س( وابسته به مرکز مدیریت حوزه های 
واحدهای  سایر  با  همزمان  خواهران  علمیه 
این  افزود:  است ،  اعالم شده  تربیتی  آموزشی 
دو  سطح  تحصیلی  مدرک  دارندگان  مرکز 
تامین  به منظور  را  حوزه های علمیه خواهران 
مقطع  در  کشور  مختلف  مناطق  در  مدرس 
مدرسی  رشته های  در  سه  سطح  تحصیلی 
تربیت  و  اخالق  اسالمی،  ادبیات عرب، کالم 
پذیرش  زنان   اسالمی  مطالعات  و  اسالمی 

می کند.
وی با بیان اینکه در مقطع تحصیلی سطح دو 
می دهند،  تشکیل  بانوان  را  اساتید  درصد   90
این  سه  سطح  تحصیلی  مقطع  در  گفت: 
نسبت برعکس است که امیدواریم با گسترش 
آموزش در مقطع سطح سه نسبت اساتید خانم 

در این مقطع تحصیلی نیز افزایش یابد.
اقدامات  و  فعالیت ها  سایر  به  اشاره  با  وی 
حوزه های  مدیریت  مرکز  آموزش  معاونت 
علمیه خواهران اصالح رشته های فقه و اصول 
و تفسیر و علوم قرآنی در مقطع تحصیلی سطح 
سه و بازنگری در برنامه آموزشی سطح دو پس 

از اجرای طرح های ارزشیابی و آسیب شناسی را 
از جمله سایر فعالیت های این معاونت ذکر کرد 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  داد:  ادامه  و 
خواهران در سال های اخیر شیوه های آموزش 
عالقه مند  افراد  بتواند  تا  است  کرده  متنوع  را 
علمیه  حوزه های  به  را  گوناگون  شرایط  با 

خواهران جذب کند.
با  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
اشاره به اینکه در سال 86 در مقطع تحصیلی 
سطح سه تنها دو رشته تحصیلی در سه مرکز 
می شد ،  ارائه  خواهران  حوزوی  تخصصی 
گفت: امسال 12 رشته تحصیلی در 50 مرکز 
تخصصی حوزوی خواهران ارائه می شود. این 
خواهران  علمیه  حوزه های  در  چشمگیر  رشد 
بانوان،  فراوان  استعداد  و  اشتیاق  بر  عالوه 
برنامه های  بودن  پویا  و  بودن  به روز  نشانگر 

آموزشی است.
به  درسی  کتاب های  برخی  شدن  افزوده  وی 
علمیه  حوزه های  درسی  کتاب های  مجموعه 
خواهران را از جمله دیگر اقدامات این معاونت 
شاهد  گذشته  سال های  در  افزود:  و  کرد  ذکر 
ورود  برای  دانشگاهی  تحصیل کردگان  اقبال 
به  بوده ایم،  خواهران  علمیه  حوزه های  به 
گونه ای که در سال گذشته 4هزار نفر با مدرک 
علمیه  حوزه های  به  ورود  برای  دانشگاهی 
آنها  میان  از  کرده اند.  تقاضا  اعالم  خواهران 
هزار و 100 نفر دارای مدرک کاردانی، 3هزار 
نفر  کارشناسی، 352  مدرک  دارای  نفر   17 و 
دارای مدرک کارشناسی ارشد و 17 نفر دارای 

مدرک دکتری بوده اند.
حجت االسالم حسینی با اشاره به فعالیت های 
حوزه های  غیرحضوری  آموزش های  مرکز 
علمیه خواهران اضافه کرد: اکنون حدود 4هزار 
در  سه  و  دو  سطح  تحصیلی  مقاطع  در  نفر 
رشته های تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول 
و تاریخ اسالم در این مرکز در حال تحصیل 

هستند.



زنان  پوشش  ترویجی  کرسی 
حجاب  تشریع  امکان  و  جاهلی 
سوی  از  پیامبر)ص(  عصر  در  شرعی 
وابسته  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  به 

خواهران برگزار شد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارائه  با  این کرسی  حوزه های علمیه خواهران 
عشایری  محمد  المسلمین  و  حجت  االسالم 
و  جامعه المصطفی العالمیه  علمی  هیات  عضو 
هیات  عضو  اسماعیلی  مهران  دکتر  حضور  با 

علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
با  کرسی  این  در  عشایری  حجت االسالم 
از قرآن که زنان را به رعایت  آیاتی  اشاره به 
حجاب فرمان داده است، گفت: گاه در داللت 
وجود  تردیدهایی  کامل،  حجاب  بر  آیات  این 
از سنجه هایی که می توان درستی  دارد. یکی 
فقیهان  و  مفسران  برداشت های  نادرستی  یا 
ببینیم  است که  این  آن سنجید  با  را  امروزی 
صدر  مسلمانان  برداشت  با  آن ها  برداشت  آیا 
اسالم مطابقت دارد یا خیر. اگر مسلمانان صدر 
خود  حداکثرِی  پوشش  زنان،  ویژه  به  اسالم، 
برگزیده   آیاِت حجاب  نزول  زمان  از همان  را 
قرآن  آیات  از  نیز  آنان  گفت  می توان  باشند، 
همان حجاب حداکثری را برداشت می کردند. 
اما اگر از زوائدی باشد که متشرعان به شریعت 
فقیهان  و  مفسران  برداشت های  افزوده اند، 

امروزی نیز با چالش مواجه خواهد شد. 
این شبهه وجود دارد که زمان جاهلی 

و صدر اسالم امکان دوخت و دوز 
وجود نداشته است که حجاب شرعی 

محقق شود
که  می کند  بیان  رقیب  دیدگاه  افزود:  وی 
شمایل  و  شکل  با  مناسبی  لباس  عرب ها 
تا  نداشته اند  اختیار  در  امروزی   لباس های 
اسالمی  پوشش  مانند  پوششی  به  بتوانند 
لباس های شان  زیرا  یابند؛  دست  امروزی 
نگه  و محکم  بستن  امکان  و  نبوده  دوختنی 
وجود  بدن  اندام های  روی  بر  آن ها  داشتن 
باید  نکته  این  به  برای رسیدن  است.  نداشته 
روزگار  آن  در  »آیا  دهیم:  پاسخ  را  سؤال  این 
امکانات  فرهنگ،  تحقق چنین حجابی،  برای 
اندازه کافی فراهم بوده  پوششی و خیاطی به 
است یا نه؟« برای رسیدن به این امر، می شد 
متون  بررسی  و  باستان شناسی  یافته های  از 
بنده  بهره  گرفت که  ادبی و شعرهای جاهلی 
در مقاله خود متون ادبی، اعم از نثر و نظم و 
جستارهای تاریخی در حوزه تاریخ و ادبیات را 

مورد کاوش قرار دادم.
کشٌف عن ساق پدیده ای است که 

اگر امری فراگیر، نامتمایز و همیشگی 

بود، دیگر تمایز پیدا نمی کرد
وی با اشاره به شواهدی از صدر اسالم و نیز 
بلند  لباس های  وجود  درباره  جاهلیت  زمان 
ابراز داشت: رواج تعبیر »کشٌف عن ساق« به 
پا  معنای باال زدن لباس به گونه ای که ساق 
شود.  نمایان  پا(  قوزک  و  زانو  بین  )محدوده 
دشوار  کارهای  با  مواجهه  هنگام  در  اعراب 
پدیده  ای  می زدند.  باال  را  لباس شان  دامن 
به  زبانی  پنهان  و  تدریجی  فرآیندهای  در  که 
و  تشخص  باید  درمی آید،  خاصی  امر  معنای 
تمایز کافی داشته باشد، برهنه کردن ساق نیز 
نامتمایز  فراگیر،  امری  اگر  که  است  پدیده ای 
نمی کرد.  پیدا  تمایز  دیگر  بود،  همیشگی  و 
لباس زن عرب، لباس بلندی بوده و در شرایط 
عادی تا حوالی قوزک پایش را می پوشانده و 
تنها در مواقع خاص که آن را باال می کشید، 
ادامه  وی  است.   می شده  نمایان  پایش  ساق 
داد: در زبان عربی به بخش هایی از بدن زنان 
که پس از لباس پوشیدن برهنه باقی می ماند، 
»َمعاری« می گفتند. ارباب لغت تصریح کرده اند 
که معارِی زنان تنها انتهای دست، انتهای پا، 

بخش باالیی سینه و صورت بوده است.
انواع سرپوش ها و صورت پوش ها 
به صورتی که نیاز به دوختن داشته 
است در شعر جاهلی دیده می شود

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی تصریح کرد: 
»الِمعَجر« لباس خاصی بوده که زنان سرشان 
را با آن می پوشاندند. وسعت این سرپوش شاید 
از »مقنعه« بیشتر و از »رداء« کمتر بوده است. 
»َوصواص«  و  »بُرقع«  »ِمعجر«،  بر  افزون 
بلندی  »بُرقع« صورت پوش  داشت.  رواج  هم 
و  می کردند  استفاده  آن  از  آزاد  زناِن  که  بود 
که  بود  کوچک تری  »وصواص« صورت پوش 
جاهلی،  شاعران  از  یکی  می پوشیدند.  کنیزان 
از زنان را توصیف  در شعر عاشقانه  ای، برخی 
خاطر  به  را  وصواص های شان  که  بود  کرده 
چشم شان سوراخ کرده اند. در توصیف »برقع« 

آمده است که این صورت پوش، پوشش محکم 
و مجهزی بوده و لوازم متعددی داشته است؛ 
از  که  داشته  نام »شبام«  به  بند  دو  جمله،  از 
پشت سر محکم بسته می شده است. پوششی 
کوچک تر از »برقع« نیز وجود داشت که به آن 
»بُخُنق« گفته می شد. »مقنعه« و »قناع« نیز 
دیگر  و صورت پوش  نوعی سرپوش  کدام  هر 
بودند. جالب آن که زنان جاهلی نیز از »قناع« 
استفاده  ماندن  ناشناس  یا  استتار  برای  تنها 
می پوشیدند  را  آن  گاهی  بلکه  نمی کردند، 
روا  که  مردانی  از  را  صورت شان  زیبایی  تا 
نمی دانستند، بپوشانند. »نقاب« نیز حتی پیش 
از نزول آیات حجاب، رایج بود؛ هر چند بیشتر 
برای استتار در جاهایی که می خواستند شناخته 

نشوند، به کار می رفت.
وی درباره سرپوش های زن جاهلی ادامه داد: 
موهایش  وقتی  جاهلی  زن  که  کالهچه ای 
یا  مقنعه  تا  می نهاد  سر  بر  می کرد  چرب  را 
»غفارة«  نشود،  چرب  دیگرش  سرپوش های 
نامیده می شد. پوششی زینتی هم وجود داشته 
بدن  کردن  حجیم  و  زینت  برای  زنان  که 
پوشش  این  به  می کردند.  استفاده  آن  از  خود 
»ُعّظامه«، »رفاعه«، »الحشیه«، »العجازه« یا 

»االعجازه« می گفتند. 
لباس های ایام خاص و عزاداری نیز 
از مشخصه هایی است که در زمان 

جاهلی در شعرها آمده است
در  این که  بیان  با  عشایری  حجت االسالم 
زمان جاهلیت لباس هایی نیز وجود داشته که 
در شرایط خاص به کار می رفته است، گفت: 
»ِخذِعل« لباس خاصی بود که زنان در هنگام 
پوشش های  می پوشیدند.  را  آن  شرعی  عذر 
ایام می پوشیدند  این  در  نیز  بهداشتی دیگری 
که  »َسبحه«  »فرامة«.  و  »ربذه«  جمله  از 
از  می شد،  نامیده  نیز  »َرهط«  و  »ُسُیور« 
لباس  این  که  همین  می گردید.  تهیه  پوست 
در شعرهای شاعران دوره جاهلی مانند »مالک 
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اخبار مدارس
اعتکاف علمی  اجرای طرح  زارع  قانعی  اشرف 
و  دانست  آموزشی  کیفیت  بهبود  موجب  را 
شده،  انجام  ارزیابی های  براساس  کرد:  تأکید 
امتحانات  ایام  نزدیک  اعتکاف علمی  برگزاری 
کیفیت  و  دانش  ارتقای  در  بسزایی  نقش 

آموزشی دارد.
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزشی  معاون 
الزهرا)س( بندر ترکمن خاطرنشان  کرد: اعتکاف 
جهت  طالب  آمادگی  برای  طرحی  علمی 

امتحانات است.

برگزاری جلسه اخالق با حضور
 امام جمعه میاندوآب

خواهران  علمیه  مدرسه  اخالق  درس  ,جلسه 
آذربایجان  استان  میاندوآب  شهر  الزهرا)س( 

غربی با حضور امام جمعه این شهر برگزار شد.
امام  حسن زاده،  حجت االسالم  جلسه  این  در 
از  حدیثی  به  اشاره  با  میاندوآب  شهر  جمعه 
امام صادق)ع( به بررسی موضوع نفاق پرداخت 
و  دورویی  یعنی  عرب  ادبیات  در  نفاق  گفت:  و 
دوزبانی. وی افزود: نفاق صفتی است که باعث 
ارتکاب بیشتر گناهان می شود، اکثر انسان هایی 
که اهل دروغ و افترا هستند، ریشه گناهانشان در 
نفاق صفتی است که در  نفاق و دورویی است؛ 

وجود انسان ها نهفته است.
امام جمعه شهر میاندوآب تأکید کرد: اولین اقدام 
جهت پیشگیری از این گناه اندیشیدن به عاقبت 
این کار در همه حال و در هر لحظه است؛ انسان 
شیطان  چون  بپردازد،  نفس  با  جهاد  به  باید 
همیشه در کمین است؛ بنابراین باید در هر زمانی 
آماده مبارزه باشد و پیوسته رذایل اخالقی خود را 

مد نظر داشته باشد.
به  را  همچنین طالب  حسن زاده  حجت االسالم 
منافق  انسان های  با  ارتباط  برقراری  از  اجتناب 
سفارش و اظهار کرد: چنین افرادی انسان را به 

راه نفاق ترغیب می کنند.
انسانهایی  وی تصریح کرد: اصل مشکل چنین 
ندارند؛  باور  را  اخالقی خود  رذیله  است که  این 
که  کند  اصالح  را  خود  می تواند  زمانی  انسان 
موقعیتی  چنین  در  باشد،  خود  نقص  به  واقف 
باید خود را با حضرت فاطمه زهرا)س( وحضرت 
کرده  ارزیابی  را  خود  کند،  مقایسه  زینب)س( 
قادر  که  است  مواقعی  چنین  در  کند؛  بازسازی 

خواهد بود مشکل خود را درمان نماید.

برگزاری جلسه اخالق در موسسه 
معصومیه قم با حضور معاون تهذیب 

حوزه علمیه برادران استان قم
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  اخالق  ,جلسه 

کرسی ترویجی پوشش زنان جاهلی 
در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد
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اخبار مدارس
خواهران معصومیه قم با سخنرانی معاون تهذیب 

حوزه علمیه برادران استان قم برگزار شد.
تهذیب  معاون  همتیان  محمد  حجت االسالم 
جلسه  این  در  قم  استان  برادران  علمیه  حوزه 
نهج  شریف  کتاب  از  متقین  خطبه  شرح  به 
شیعیان  از  یکی  داشت:  ابراز  و  پرداخت  البالغه 
متقین  صفات  درباره  ایشان  از  علی)ع(  امام 
سوال کرد، حضرت فرمودند »اتق اهلل و احسن، 
پرهیزکار باش و اهل احسان باش«، احسان در 
این جا به این معنا است که انسان آن چنان از 
کرامت روحی برخوردار باشد که در مقابل بدی 
دیگران خوبی کند . وی با اشاره به آیات سوره 
آل عمران بیان کرد: قرآن کریم بندگان برجسته 
و متقین را کسانی معرفی می کند که بدی را با 
پاسخ  نیز  سجاد)ع(  امام  می دهند.  پاسخ  خوبی 
از مکارم اخالق  را  با خوبی  بدی دیگران  دادن 
قم  علمیه  حوزه  اخالق  استاد  کنند.  می  معرفی 
خاطرنشان کرد: فرمایشات اهل بیت)ع( را نباید 
باید به دنبال  در حد اخالق نظری بدانیم، بلکه 
کاربردی کردن آن باشیم و همان طور که این 

عزیزان می خواهند ما نیز در خود مجسم کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت احسان و گذشت 
گفت: اگر انسان در محیط خانه در مقابل بدی ها 
و  می کند  پیدا  آرامش  خانه  محیط  باشد،  صبور 
تبدیل  سوزان  جهنمی  به  صورت  این  غیر  در 

می شود.
حضرت  کرد:  تصریح  همتیان  حجت االسالم 
کلی،  اصل  یک  به  متقین  خطبه  در  علی)ع( 
حیاتی و قابل تامل اشاره کردند و فرمودند »اتقوا 
اهلل و احسن، فان اهلل مع الذین اتقوا و احسنوا«؛ 
دارد،  معیت  عالم  همه  با  خداوند  که  معنا  بدین 
ولی معیتش با متقین یک معیت ویژه خواهد بود.

قم  استان  برادران  علمیه  حوزه  تهذیب  معاون 
یاد  قسم  همچنین  امیرمومنان)ع(  کرد:  عنوان 
جلب  سبب  مومنی  دل  کردن  شاد  که  می کنند 

رضایت خداوند متعال می شود.

برگزاری جلسه روش های تربیت دینی 
در مدرسه علمیه فاطمیه دامغان

مدرسه  در  دینی  تربیت  روش های  ,جلسه 
علمیه خواهران فاطمیه دامغان با همکاری اداره 
آموزش و پرورش و حضور مادران دانش آموزان 

پنج مدرسه راهنمایی این شهر برگزار شد.
در این جلسه، طیبه مهرابی مدیر مدرسه علمیه 
برای  کرد:  خاطرنشان  دامغان  فاطمیه  خواهران 
تربیت نیکو با محوریت دینی باید از اهل بیت)ع( 

و اباعبداهلل الحسین)ع( استمداد کنیم.
بر  والدین  تربیت  اثرگذاری  رمز  افزود:  وی 
تغییر در  و  فرزندان، خودشناسی، شناخت هدف 

روش های تربیتی است.

بن خالد هذلی« به کار رفته، نشانه آن است که 
این لباس در آن زمان هم وجود داشته است.

اشاره  با  جامعةالمصطفی  علمی  هیئت  عضو 
که  لباس  این  گفت:  عزاداری  ویژه  لباس  به 
نامیده می شد.  بود »سالب«  به رنگ مشکی 
در شعرهای »عنتره«، شاعر جاهلی، پوشیدن 
چنین لباسی به زنان عصر جاهلیت نیز نسبت 
داده شده است. بارانِی پشمی ویژه ای نیز وجود 
و  می پوشیدند  بارندگی  هنگام  در  که  داشت 
می شد.  گفته  »ِممَطره«  یا  »ِممَطر«  آن  به 
در  می شد.  نامیده  »بُرنُس«  کاله دار،  ممطرة  
صادق)علیه السالم(  امام  از  معتبری  روایت 
اکرم صلی اهلل علیه  پیامبر  نقل شده است که 
به  »بُرنس«  پوشیدن  داشتند.  »بُرنس«  آله  و 
زنان جاهلی و صدر اسالم نیز نسبت داده شده 
وجود  نیز  »بُرنس«  از  کوتاه تر  گونه ای   است. 

داشت که مخصوص کودکان بود.
در خطبه فدکیه به سراسری و بلند 

بودن عبا یا چادر حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها اشاره شده است

بلندی  زنانه  پوشش   عشایری  حجت االسالم 
یدگر  از  می شد  کشیده  زمین  روی  بر  که  را 
خاطرنشان  و  دانست  جاهلی  زنان  لباس های 
کرد: به این نوع پوشش های بلند، »ذیل« گفته 
میان  در  لباس هایی  چنین  از  استفاده  می شد. 
بود؛  مرسوم  نیز  جاهلیت  دوره  از  پیش  زنان 
چنان که ابن عباس نقل کرده که نخستین زنی 
که دامن خود را بر روی زمین کشید و پس از 
رواج  عرب   زنان  میان  در  الذیول«  »ارخاء  او 
یافت، جناب »هاجر«، مادر حضرت اسماعیل 
دامن  می کرد،  فرار  ساره  نزد  از  وقتی  او  بود. 
لباسش را تا روی زمین آویزان کرد تا رد پایش 
را محو کند و آن ها نتوانند رد پایش را بیابند و 
به دنبالش بیایند. در روایات نیز آمده است که 
وقتی حضرت فاطمه)سالم اهلل علیها( به سوی 
مسجد روانه شدند تا خطبه معروف به »خطبه 
فدکیه« را ایراد کنند، انتهای چادرشان بلند بود 

و به زمین کشیده می شد.
تفاوت لباس دختران و زنان و نیز 
افراد متشخص و فرومایه در خور 

توجه است
بین  جاهلیت  عصر  در  کرد:  تصریح  وی 
لباس های دخترانه و لباس های زنانه گسستی 
که  سنی  در  دختران  داشت.  وجود  معنادار 
نشده  آشکار  جنسی شان  جاذبه های  هنوز 
پوشانندگی  که  می پوشیدند  لباس هایی  بود، 
می رسیدند  سنی  به  وقتی  اّما  داشت،  کمتری 
می شد،  آشکارتر  زنانه شان  زیبایی های  که 
می جستند.  بهره  پوشاننده تری  لباس های  از 
را  آن  نابالغ  دختران  که  بود  لباسی  »ِمجَول« 
پوشانندگی  که  »َدرع«  اّما  می کردند،  تن  به 
بیشتری داشت، ویژه  دختران جوان و زنان بود.

کوتاهی  شلوار  معنای  به  »ُتّبان«  افزود:  وی 
است که ساق نداشته و بیشتْر »ماّلحان« آن 
افراد  زیبنده  کوتاه  لباِس  این  می پوشیدند.  را 

متشخص نبود؛ برای همین هم »حّسان« در 
پوشیدن  به خاطر  را  پدران »ولید«  قصیده ای 
بلندتری  تّبان  است.  کرده  تنقیص  لباس  این 
نیز وجود داشت که افراد محترم آن را به تن 
نبود. برای همین هم  می کردند و نشانه ذلت 
به  امام حسین)علیه السالم( وقتی می خواستند 

میدان عزیمت کنند تّبان بلند به تن کردند. 
در  نیز  آستین  داد:  ادامه  حوزه  پژوهشگر  این 
است.  داشته  وجود  جاهلی  عصر  لباس های 
یمنی ها آن را »ُقّن« می نامیدند، ولی در شبه 
جلوی  قسمت  و  »ُکّم«  را  خودآستین  جزیره 
»اردان«  را  آن  جمع  و  »ُردن«  را  آستین 

می نامیدند. 
»ُردن«، که گاه به معنای خود آستین و غالبًا 
به معنای قسمت جلوی آستین به کار می رفته، 
زنانه  لباس های  به  جاهلی  شعرهای  در 
وقتی  جاهلی  شاعران  است.  داده شده  نسبت 
می خواستند کسی را مدح کنند به انتشار بوی 
خوش از ُردن های او )أردان( اشاره می کردند. 
محمد  خود حضرت  نوزاد  وقتی  آمنه  حضرت 
عبدالمطلب  جناب  نزد  را  آله  و  صلی اهلل علیه 
آورد، او نوزاد را به آغوش کشید و گفت: »هذا 

الغالم الطّیب األردان«.
از  زنی  که  است  شده  روایت  افزود:  وی 
وقتی  پرسید  آله  و  صلی اهلل علیه  اکرم  پیامبر 
آیا  نمی دهد  کافی  نفقه  من  به  همسرم  که 
می توانم به هووهایم بگویم که او به من نفقه 
فرمودند:  پاسخ  در  حضرت  می دهد؛  زیادی 
»المتشّبع بما لم ُیعَط کالبس ثوبَی زوٍر!« در 
این که منظور از »ثوبَی زوٍر« چه چیزی است، 
اختالف  یکدیگر  با  حدیثی  متون  شارحاِن 
در  می نویسد  آن  شرح  در  »ازهری«  دارند. 
وجود  لباسی  آله  و  صلی اهلل علیه  پیامبر  زمان 
داشت که در هر سمت به جای یک آستین دو 
آستیِن متداخل داشت. برای همین بود که این 

لباس را »ثوبی زور« می نامیدند. 
اثبات وجود شغل خیاطی در زمان 

جاهلیت و صدر اسالم امکان دوخت و 
دوز را اثبات می کند

جاهلیت  زمان  در  خیاطی  وجود شغل  به  وی 
اکرم  پیامبر  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره 
خیاط  که  داشتند  غالمی  آله  و  صلی اهلل علیه 
بود. در منابع اهل تسّنن آمده است که پیامبر 
می خواست  که  خیاطی  به  آله  و  صلی اهلل علیه 
کردند  توصیه  بدوزد،  ِدرع  همسرشان  برای 
»بسم  می زند  پارچه  به  را  سوزن  وقتی  که 
که  است  آمده  دیگری  نقل  در  بگوید.  اهلل« 
کرد  دعوت  غذا  به  را  پیامبر)ص(  خیاط،  یک 
که  شده  نقل  همچنین،  پذیرفتند.  ایشان  و 
به  عید  روز  یک  در  علیهم السالم  حسنین 
کودکان  همه  ما  از  غیر  که  گفتند  مادرشان 
شهر لباس زیبا پوشیده اند؛ حضرت فاطمه)س( 
خیاط  تا  کنند  صبر  باید  فرمودند  ایشان  به 
که  کرده اند  نقل  برخی  بیاورد.  را  لباس شان 
البته  است.  بوده  خیاط  نیز  عوام«  بن  »زبیر 

خیاطی در فرهنگ اعراب جاهلی شغل شریفی 
به  فرودستان  شغل  بلکه  نمی شد،  شمرده 
شغل  شدن  شمرده  فرودست  می آمد.  حساب 
خیاطی تا مدت ها بعد از اسالم نیز ادامه داشت.

که  لباس  از  غیر  لوازمی  حوزه  پژوهشگر  این 
در تولید آن ها دوخت و دوز و خیاطی ضروری 
برد و گفت: »عیبة« زنبیلی بوده که  نام  بود، 
می گذاشتند.  را  دیگر  وسایل  و  لباس  آن  در 
بودند  دوختنی  همگی  که  َمشک  از  انواعی 
زندگی جاهلی وجود داشت. دوخت کفش  در 
را  آن  که  بود  رایج  دوره  آن  در  نیز  حصیر  و 
»خصف« می نامیدند. »وشم« یا »خال کوبی«، 
هرچند صنعتی مرتبط با خیاطی نبود، اّما ابزار 
اصلی این صنعت نیز »ابرة« )سوزن( بوده که 
شبیه به سوزن خیاطی یا همان سوزن خیاطی 

بوده است. 
تحّقق حجاب شرعِی حداکثری برای 
زنان، با هیچ مانعی در عصر پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله مواجه نبوده است

کرد:  تأکید  پایان  در  عشایری  حجت االسالم 
فرهنگ  واکاوی  در  که  را  دیگری  نکته 
داشت،  دور  نظر  از  نباید  جزیره  شبه  پوششی 
و  صلی اهلل علیه  پیامبر  عصر  در  که  است  آن 
آله تجارت لباس از نقاطی مانند یمن، نجران 
در  مثال،  برای  داشت؛  رواج  مدینه  به   ... و 
حدیث معتبری نقل شده است که پیامبر اکرم 
نام  به  خاصی  یمنی  کاله  آله  و  صلی اهلل علیه 
»ُقلنسوه« داشتند و در جنگ ها از آن استفاده 
می کردند.بنابراین، حتی اگر فرض شود که در 
مدینه خیاط وجود نداشته یا تعداد خیاطان آن 
که  شود  تصور  نباید  هم  باز  است،  بوده  کم 
مسلمانان به لباس دوخته دسترسی نداشته اند، 
زیرا از سرزمین های دیگر لباس به مدینه آورده 
تحّقق حجاب  تاریخی  اوصاف  این  با  می شد. 
شرعِی حداکثری برای زنان، با هیچ مانعی در 
نبوده  مواجه  آله  و  صلی اهلل علیه  پیامبر  عصر 

است.
ما حق نداریم در تحقیق منابع را 

محدود کنیم
با اشاره به کتاب ده  در ادامه دکتر اسماعیلی 
در  استاد جواد علی گفت: مشکلی که  جلدی 
را  منابع  که  است  این  دارد  وجود  فقها  روش 
تحقیق  می شود  باعث  این  و  می کنند  محدود 
تحقیق  در  نداریم  حق  ما  نباشد.  همه جانبه 
منابع را محدود کنیم. اصل اولیه در تحقیقات 
این است که کلیه اطالعات مرتبط با موضوع از 
کلیه منابعی که به ذهن مان می رسد استخراج 
ادبی،  رجالی،  فقهی،  تاریخی،  کالمی،  شود، 
سنگ نوشته هاو باستان شناسی و ... . همه چیز 

برای ما سند است، مگر خالفش ثابت شود.
وی افزود: وقتی مطلبی را از یک کتاب برداشت 
در  اگر  می شود.  سوءاستفاده  باعث  می کنیم 
بحث لباس از بحث های لغویان بهره بردیم باید 
آن را در دیگر منابع هم چک کنیم تا تحقیق 
کامل شود. وضع لباس مردم در هر زمانی به 
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اخبار مدارس
مناجات  تربیتی،  شیوه های  بیان  ضمن  مهرابی 
به  والدین  بیشتر  توجه  و  شبانه، سجده طوالنی 
امام  ویژه  به  بیت)ع(  اهل  به  توسل  و  معنویات 
فرزندان  تربیت  در  مؤثر  عوامل  از  را  زمان)عج( 
عنوان کرد. مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه 
دامغان، مسجد، نماز، قرآن، نیایش شبانه و ارتباط 
با خوبان را از عوامل تربیتی برای والدین معرفی 
کرد و افزود: این امور از توشه های معنویت و راه 

اعتالی روح است.
وی سستی، تنبلی و تن پروری والدین به ویژه 
مادران را از آسیب های تربیتی فرزندان دانست 
و ادامه داد: این عوامل موجب انتقال انرژی منفی 
به فرزندان می شود. مدیر مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه دامغان بندگی و مطیع پروردگار بودن را 
از نشانه های علم دانست و به مادران توصیه کرد 

که تالش کنند فرزندان عالم پرورش دهند.

برگزاری جلسه مشاوره خانواده در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق

عموم  و  طالب  برای  خانواده  مشاوره  ,جلسه 
مردم در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر 

بافق استان یزد برگزار شد.
بیان  به  خانواده  مشاور  عبدی  مراسم  این  در 
پرداخت  کودکان  با  کردن  صحبت  چگونگی 
را  کودکان  تنبیه  و  تحقیر  با  نمی توان  گفت:  و 
قانع کرد، باید به گونه ای با آنها برخورد کنیم که 
در موقعیت انجام شده، قرار گیرند؛ یعنی قدرت 
با  همدلی  که  چرا  باشیم،  داشته  دافعه  و  جاذبه 

کودکان باعث اطمینان آنها می شود .
کند  به همسرش محبت  باید  انسان  افزود:  وی 
بانوان  که  چرا  باشد،  قائل  اهمیت  او  برای  و 
و  تعریف  به  نیاز  و  روحیة ظریف هستند  دارای 
زن  بی توجهی  دارند.  را  همسر  سوی  از  تمجید 
زندگی  برای  خطری  زنگ  یکدیگر  به  شوهر  و 
کرد:  تصریح  خانواده  مشاور  است.  مشترکشان 
اگر رابطه والدین با هم خوب باشد، فرزندان نیز 
بهتر رشد می کنند، از کودکان تشکر کنید حتی 
برای کارهای کوچک؛ اگر خود انسان به گونه ای 
باشد که نتواند لفظ تشکر را در زندگی و حتی در 
روابط با فرزندان به کار گیرد، نباید انتظار داشته 
کند، چرا که  تشکر  او  از  نیز  فرزندش  باشد که 
والدین به مثابه یک الگو هستند که کودکان با 
توجه به رفتار آنها مسئولیت پذیر یا بی مسئولیت 

رشد می کنند.
بسیار  باید  کودکان  با  ما  رفتار   : داد  ادامه  وی 
حساب شده باشد، برای نمونه اگر کودکی مداد 
دوستش را برداشت، نباید مستقیم به او بگوییم تو 
دزدی کرده ای! باید گفت تو اشتباهی برداشته ای. 
عبدی به بررسی آثار و آسیب های مخرب تلفن 
همراه برای کودکان پرداخت و بیان کرد: تلفن 

سالنامه آوای ریحان اولین سالنامه فاطمی ویژه سال 1394 شمسی از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر با اشاره به گردآوری مطالب تخصصی این 
سالنامه از سوی سیدحسین اسحاقی گفت: این سالنامه با هدف نهادینه سازی و ترویج فرهنگ ناب فاطمی و عطرافشانی روزهای زندگی با نام و یاد حضرت 

فاطمه زهرا)س( منتشر شده است.
وی با اشاره به ویژگی های این سالنامه افزود: این سالنامه هر روز به بیان سیره عملی و روایات پیرامون آن حضرت و سخنان گهربار ایشان می پردازد و 

ابیاتی در مدح حضرت زهرا)س( ذکر می کند.
مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر بیان القاب حضرت زهرا)س( و معانی آنها، اعمال روز، ادعیه و نمازهای وارده، سیر حرکت کاروان امام حسین)ع( از 
مدینه تا مکه، کربال، کوفه و شام، شهادت و رحلت تعدادی از یاران پیامبر اعظم)ص(، تاریخ رحلت بزرگان، علما، مراجع تقلید، عرفا، مجاهدان و 
...، تاریخ عملیات های دفاع مقدس همراه با رمز و منطقه وقوع عملیات و گوشه ای از وقایع تاریخ ایران و جهان را از جمله مزایای این سررسید 

ذکر کرد.
وی اضافه کرد: در این سررسید به صورت روزانه روایتی از زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا)س( گنجانده شده است.

شایانفر خاطرنشان کرد: این سررسید به گونه ای طراحی شده است که قابلیت تبدیل شدن به یک کتابچه فاطمی را دارد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر عسلویه از برگزاری نشست علمی پژوهشی با موضوع »والیت فقیه حدود و 
اختیارات« در این مدرسه علمیه خبر داد.

سیده شریفه موسوی اظهار داشت: در این نشست حجت االسالم جواد اسماعیل نیا، مدیر حوزه  علمیه خواهران قم به ایراد سخن پرداخت و به بررسی مباحثی 
همانند دالیل عقلی و نقلی اصل والیت فقیه، ضرورت وجود حاکم و ویژگی های حاکم حکومت اسالمی پرداخت.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر عسلویه، معیارهای انتخاب، شیوه انتخاب حاکم، والیت مطلقه و اختیارات حاکم اسالمی را از دیگر مباحث 
مطرح شدن در این نشست عنوان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه ضمن پاسخگویی به برخی از سواالت طالب، به برخی از شبهات پیرامون مسأله والیت فقیه پاسخ 
داده شد.

سالنامه فاطمی آوای ریحان از سوی مرکز نشر هاجر منتشر شد

برگزاری نشست علمی پژوهشی با موضوع »والیت فقیه حدود و اختیارات« 
در مدرسه علمیه عسلویه 

اقتصاد آن زمان و مردم آن زمان برمی گردد.
نمی شود استقراء معکوس کنیم و آن 
را برای صدر اسالم و زمان جاهلی 

نیز صحیح بدانیم
بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
امکانات  و  ثروت  فاصله  کرد:  خاطرنشان 
مردم در قرن چهارم با قرن اول و صدر اسالم 
در  امکاناتی  یا  مهارت ها  اگر  و  است  متفاوت 
قرون بعدی در منابع هست، نمی شود استقراء 
و  اسالم  صدر  برای  را  آن  و  کنیم  معکوس 
فاصله  باید  و  بدانیم  نیز صحیح  جاهلی  زمان 
فرهنگی و تمدنی بعد از صدر اسالم را باتوجه 

به فتوحات و تجارب در نظر بگیریم.
هر چه در تاریخ گزارش بیشتری پیدا 
کنید، امکان شناخت صحیح از سقیم 

بیشتر است
وی عدم پیش آمدن تعارض در یافته ها را از 
شما  افزود:  و  دانست  بودن  تک منبعی  معایب 
وقتی می خواهید در مسئله ای مثل خمس فتوا 
بررسی  را  روایات  همه  می کنید  سعی  بدهید، 
کنید. در این مسیر به تناقض هایی برمی خورید 
روایات  برخی  سند،  نقض  یا  داللت  با  که 
مرجوع می شوند.وقتی به یک سری منابع اکتفا 
کنیم، این اشکال رخ می دهد که تعارض پیش 
نمی آید و کار یکدست می شود و ممکن است 
در  باید  نباشد.  تمام  و  تام  آن،  با  نتیجه گیری 
هم  خوب  و  موثق  افراد  حتی  که  داشت  نظر 

حتی  یا  کنند  فراموش  را  چیزی  است  ممکن 
از قلم  نسخه نویس ها اشتباه کنند و چیزهایی 
بیفتد. قضاوت با نوع شناخت متفاوت می شود. 
کنید  پیدا  بیشتری  گزارش  تاریخ  در  چه  هر 

امکان شناخت صحیح از سقیم بیشتر است. 
پارچه در آن عصر گران بوده است و 
با وضعیت اقتصادی نامناسب مردم 

حجاز وجود لباس های نامبرده منطقی 
نیست

دکتر اسماعیلی در پایان سخنان خود با تأکید 
منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  باید  این که  بر 
حجاز، نیز شرایط تاریخی و بازسازی تاریخی 
به  توجه  با  نظر گرفت، گفت:  در  را  زمان  آن 
وضع اقتصادی نابسامان زمان جاهلی و صدر 
اسالم نمی توان لباس های گران برای آن زمان 
مقداری  که  هست  روایاتی  چون  کرد؛  تصور 
بوده،  شتر  تعدادی  که  دیه  مقدار  با  پارچه 
معادل گرفته شده است. یا این  نکته که بیان 
شد که لباس ها به حدی بلند بوده که به زمین 
کشیده می شده، با آن قیمت گران، قابل تصور 
نیست و ادله بیشتری نیاز است. می توان گفت 
کشیده شدن لباس روی زمین به آشفته حالی 
و محزون بودن حضرت هاجر و حضرت زهرا 

سالم اهلل علیهما ربط داشته است.
شیوه قّمیّون در تحقیق تک منبعی 

نیست 
المسلمین عشایری در پاسخ  حجت االسالم و 

درباره  گفت:  اسماعیلی  دکتر  اشکاالت  به 
شهره  که  داریم  شیوه  دو  فقها،  روش  تفاوت 
شده است؛ یکی شیوه قّمّیون و دیگری شیوه 
نجفّیون. در شیوه قّمّیون که مبدع آن محقق 
بروجردی و محقق بهبهانی بوده اند، رجوع به 
انواع منابع باب است و تک منبعی پرداختن به 
مسئله به شیوه نجفیون مشهور است که ما هم 
همان روش اول را قبول داریم و به ظن های 
خوب  البته  و  می کنیم  توجه  مسئله  در  وارده 
است از جهات دیگر مثل باستان شناسی نیز به 

این موضوع پرداخته شود. 
اشعار  در  که  را  لغاتی  تک  تک  افزود:  وی 
می دیدم، در کتاب های لغت چک می کردم و 

قبل و بعد آن را نیز در نظر می گرفتم.
و  کند  و  شیوه  همین  هم  خیاطان  بحث  در 
لباس ها  مختصات  به  این که  داشتم.  را  کاو 
خوب  بپردازم،  آن  استفاده  نوع  و  قیمت  و 
است، اما مقاله ی بنده گنجایش این مقدار را 
نداشت و برای اثبات امکان لباس و امکانات 
آن  به  که  بود  دوران  آن  در  دوز  و  دوخت 

شد. پرداخته 
گفت:  پایان  در  عشایری  حجت االسالم 
اقتصادی مردم عادی در  درست است وضع 
نبوده  مناسب  اسالم  صدر  و  جاهلیت  زمان 
وجود  اشراف  هم  زمان  همان  اما  است، 
استفاده  گران قیمت  لباس های  از  و  داشتند 

می کردند.
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نباید  همراه برای کودکان شخصیت نمی دهد و 
به راحتی در اختیار آنها قرار داده شود؛ اگر کودک 
با والدین صمیمی باشد، دیگر شوق زیادی برای 

داشتن تلفن همراه نخواهد داشت.

برگزاری مراسم تجلیل از طالب برتر 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

هیدج
مسابقات  برتر  طالب  از  تجلیل  ,مراسم 
فرهنگی، پژوهشی و المپیاد علمی مدرسه علمیه 
زنجان  استان  هیدج  شهر  الزهرا)س(  خواهران 
برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم صالحی 
یک  ویژگی های  به  علوی  علمیه  مدرسه  مدیر 
واقعی  طلبه   : گفت  و  کرد  اشاره  واقعی  طلبه 
کسی است که وجودش وقف خدا باشد و همه 

هستی اش برای رضوان و قرب الهی باشد.
گرد  بتواند  طلبه  یک  میزان  هر  به  افزود:  وی 
نهاد  به عنوان  تنها  باطن که  آیینه  از  را  و غبار 
است،  شده  آفریده  عبودیت  برای  فقط  و  الهی 

پاک کند، دلش خانه خدا می شود.
وی توجه به همه ابعاد رفتاری در طول شبانه روز 
ذره ای  هرگاه  گفت:  و  دانست  مهم  امری  را 
را در  این دوری  ما گرفته شد، علت  از  فضیلت 

خود و اعمالمان جست وجو کنیم.
وی تصریح کرد: اگر فردی به همه ابعاد رفتاری 
خود در شبانه روز توجه کند، برای نمونه خواهد 
دید که فضیلت نماز شب از او به سبب اهتمام 

زیاد به خواب و کسالت گرفته شده است.
حجت االسالم صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: 
امام کاظم)ع( امامی بودند که انس با خدا را در 
زندان های حکومت بنی عباس در دل پروراندند، 
روح  و  خداوند  الیزال  مهر  به  ایشان  عشق 
مخلصانه  عبودیت  راه  در  معصوم  این  ملکوتی 
خداوند، سبب شد که حتی از زندان نیز درس ها و 

حکمت هایشان به گوش شیعیان برسد.
گفتنی است، در این مراسم طالب برتر مسابقات 
و  کتابخوانی  مسابقه  آسمانی،  عهد  فرهنگی 
طالب برتر المپیاد علمی سال تحصیلی گذشته 

معرفی و تجلیل شدند. 

برگزاری نشست  اخالقی پژوهشی در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

نهبندان
شهر  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  ,مدرسه 
نهبندان استان سیستان و بلوچستان با همکاری 
اخالقی  نشست  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع 
امام  علمیه  مدارس  اساتید  حضور  با  پژوهشی 

جعفر صادق)ع( و فاطمیه)س( برگزار کرد.
در این نشست حجت االسالم محمدرضا تیموری، 

اساتید مدرسه علمیه  جلسه مشترک 
استان  کالردشت  الزهرا)س(  خواهران 
و  آموزش  دبیران  شورای  با  مازندران 
پرورش این شهر جهت برقراری ارتباط 
با دانش آموزان و بررسی راه های جذب 

آنان به حوزه علمیه برگزار شد.
موسس  دیباجی  حجت االسالم  نشست  این  در 
شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
بیست  فعالیت های  به  اشاره  ضمن  کالردشت 
ساله این مدرسه علمیه گفت: در روایتی از پیامبر 
اکرم)ص( آمده است »اگر خدا به دست تو فردی 
را هدایت کند بهتر است از هر آنچه که خورشید 
بر آن می تابد« این کالم گهربار به خوبی جایگاه 

واال و ارزشمند کار یک عالم را بیان می کند.
وی به نقش مهم فرهنگیان در پیشرفت و هدایت 
با توجه به  امروز جامعه  دانش آموزان در شرایط 
فعالیت گسترده شبکه های اینترنتی و ماهواره ای 
و  معلمان  آگاهی  اگر  بیان کرد:  و  اشاره  دشمن 
مزایای  و  علمیه  مدرسه  فعالیت های  از  دبیران 
آن بیشتر شود، می توانند در تشویق دانش آموزان 
برای ورود به این محیط علمی بسیار تأثیرگذار 
جنبه  به  اشاره  با  دیباجی  حجت االسالم  باشند. 
علم آموزی در حوزه های علمیه جهت کاربرد علم 
در زندگی روزمره و تربیت فرزندان گفت: در کنار 
این علم آموزی طلبه می تواند مدرک هم بگیرد و 

در جایی مشغول به کار شود.

برگزاری جلسه 
مشترک اساتید حوزه با 
شورای دبیران آموزش و 

پرورش کالردشت

علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  به  وابسته  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
ویژه  با سرفصل های  مدرس(  )طرح  زنان  مباحث  خواهران طرح کالس های 

موضوعات زن و خانواده را برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم علی غالمی 
معاون ترویج و همکاری های علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: این کالس ها به دنبال 
برگزاری دوره های آموزشی متعدد و با توجه به درخواست و نگاه مخاطبان در قالب حلقه های 
فمینیسم  تربیت،  و  جنسیت  وی  می شود.  برگزار  کارشناسان  و  پژوهشگران  حضور  با  علمی 
پیشرفته، جامعه شناسی جنسیت، بررسی فقهی پوشش زن، زن در نگاه اندیشمندان معاصر )آمنه 
ودود(، مسئله شناسی و روش شناسی پژوهش زن در صدر اسالم، زن در نگاه اندیشمندان معاصر 
اندیشمندان معاصر   نگاه  در  زنان در جاهلیت و صدر اسالم، زن  ابوزید(، پوشش  )نصر حامد 
شیعه، پژوهش لغوی با تأکید بر واژه های جنسیتی، رویکرد حاکمیتی به فقه )با تاکید بر موضوع 
زن  و خانواده(، مقایسه عسر و حرج در نگاه فقها و حقوق دانان، مسئله شناسی فلسفه اخالق و 

فمینیسم مقدماتی را سرفصل های  دوره قابل اجرا در قالب این طرح ذکر کرد.
حجت االسالم غالمی ادامه داد: ویژگی این آموزش آن است که سرفصل ها از سوی فراگیران  
از سوی  بر می گزینند.  را  نظر  بر حسب دغدغه های خود سرفصل های مورد  آنها  و  می  شوند 
دیگر کارشناسان مرکز تحقیقات زن و خانواده این فرصت را می یابند تا دغدغه های مخاطب را 
بررسی و لحاظ کنند. وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
این مرکز به نشانی wrc.ir و تکمیل فرم ثبت نام و تماس با بخش آموزش مرکز تحقیقات 
زن و خانواده با شماره تماس02532144699 از ساعت 10 تا 14 اقدام به ثبت نام اولیه کنند.

معاون ترویج و همکاری های علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان اینکه حوزه مطالعات 
و  پژوهشگران خبره  این خالها شامل کمبود  رنج می برد ، گفت:  از چند خأل عمده  جنسیتی 
پژوهش های درخور، فقدان سازمان و برنامه  ای که بتواند از ظرفیت پژوهشگران جریان علمی 
بالقوه بسازد، کمبود ترویج گران و کسانی که مفاهیم را به زبان های متنوع، متناسب با گروه های 
سنی و اجتماعی مختلف تبدیل و اقدام به گفتمان سازی کنند و فقدان سازمان و برنامه ای که 
بتواند از این ظرفیت جریان تبلیغی بسازد، کمبود مدیران فرهنگی و کسانی که حرکت های گروهی 
را ساماندهی و سرپرستی کنند، کارشناسان و مشاورانی که با نهاد ها و افراد تعامل مؤثر داشته 
باشند و کنشگرانی که در فهم عینیت اجتماعی و در مرحلة عمل اجتماعی به درستی ایفای نقش 
نمایند. می شود. مرکز تحقیقات زن و خانواده این طرح را در راستای بخشی از این خال با تلفیق 

نیاز گروه های مختلف و ارائه الگویی از آموزش انعطاف پذیر به شکل »تک درس« اجرا می کند.

مرکز تحقیقات زن و خانواده 
دوره مطالعات زنان را برگزار می کند

از  النبی)س( شیراز  ریحانه  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع »تحدید نسل، آثار و پیامدهای آن« با 

حضور طالب این مؤسسه خبر داد.
طیبه فالح زاده بیان کرد: در این نشست آثار و پیامدهای تحدید نسل در کشور مورد بحث قرار 
گرفت.وی افزود: همچنین در این مراسم از پژوهشگران فعال دو مدرسه علمیه تجلیل به عمل 

آمد و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا شد.

برگزاری کرسی آزاداندیشی »تحدید نسل، 
آثار و پیامدهای آن« در شیراز

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه 
از  خوزستان  استان  کارون  شهر 
تکنیک های  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
خبر  علمیه  مدرسه  این  در  همسرداری 

داد.
فاطمه رویوران افزود: در این کارگاه که با حضور 
خانواده   مشاور  شریفی  اهلل  روح  حجت االسالم 
برگزار شد، گزیده ای از تکنیک های همسرداری 
برای متأهالن و همچنین مالک هایی که برای 
بیان  طالب  برای  را  است  الزم  همسر  انتخاب 
شد. وی خاطرنشان کرد: در این کارگاه آموزشی 
مطالب مربوط به انتخاب درست شریک زندگی 
مباحثی مطرح شد. وی تصریح کرد: همچنین در 
جریان این کارگاه، کرسی آزاد اندیشی در رابطه 

با موضوع انتخاب درست همسر برگزار شد.

برگزاری کارگاه 
آموزشی تکنیک  های 

همسرداری در مدرسه 
فاطمیه کارون
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اظهار  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  کارشناس 
دوران  به  چه  هر  دل ها،  کردن  مجتمع  داشت: 
نزدیک تر می شویم، سخت تر می شود، در  ظهور 

مقابل دین داران و مبلغان با تجربه تر می شوند.
خطیر  مسئولیت  دو  امروز  اساتید  افزود:  وی 
را  نظری طلبه ها  بعد  باید  این که  نخست  دارند؛ 
عملی  الگوی  هم  بعد  مرحله  در  کنند،  تقویت 
برای طالب باشند، اساتید به نوعی کارگاه عملی 

درس معارف دین هستند.
بخش  در  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  کارشناس 
دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نخستین 
سوالی که هر طلبه باید پاسخگوی آن باشد، این 
است که طلبگی وظیفه است یا شغل پس از آن 
باید بداند شرط ماندن در وادی طلبگی جهاد با 
نفس است. وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع 
باشد  روز  به  علمی  لحاظ  از  باید  طلبه  کنونی، 
و با کسب مهارت های پژوهشی و علمی بتواند 
و  اجتماعی  دینی،  شبهات  و  مسائل  پاسخگوی 

فرهنگی باشد.

برگزاری نشست آسیب شناسی 
برنامه های شبکه های فارسی زبان 

ماهواره در مدرسه الزهرا)س( 
محمودآباد

برنامه های شبکه های  ,نشست »آسیب شناسی 
الزهرا)س(  مدرسه  در  ماهواره ای«  فارسی زبان 

شهر محمود آباد استان مازندران برگزار شد.
این نشست  در  رسانه  کارشناس مسائل  توکلی، 
فناوری های  با  آشنایی طالب  لزوم  بیان  ضمن 
با توجه  ارتباطات گفت:  رایانه در عصر  جدید و 
در  فارسی  زبان  مختلف  شبکه های  راه اندازی  به 
اقشار  همه  راحت  و  آسان  دست یابی  و  ماهواره 
رسانه،  این  به  سنی  رده های  همه  در  جامعه  
آشنایی و شناخت هر چه بیشتر همه اقشار جامعه 
اهداف  و  شبکه ها  این  با  طالب  خصوص  به 
مخرب سازندگان برنامه های آن که صهیونیست 

و آمریکا هستند، ضروری است. 
بین  از  هدف  با  ماهواره  برنامه های  افزود:  وی 
ساختن  کم رنگ   ، انسان ها  تحلیل  قدرت  بردن 
ضدارزش ها  ساختن  پررنگ  و  دینی  ارزش های 
شبکه های  می نمایند؛  فعالیت  ارزش  عنوان  به 
سیاسی،   - خبری  گروه  سه  به  فارسی زبان 
مذهبی  و  اعتقادی  و  غربی  فرهنگ  مروج 
تقسیم می شوند. کارشناس مسائل رسانه تصریح 
فرهنگ  و  زندگی  مروج سبک  شبکه های  کرد: 
وان که صاحب  فارسی  غربی شامل شبکه های 
ثروتمندان  بزرگترین  از  یکی  مرداک  رابرت  آن 
آن  برنامه های  مضامین  و  است  صهیونیست 
مروج سبک زندگی غرب، خیانت های جنسی و 
عشق های مثلثی است، شبکه زمزمه که خواهر 

فضای  آسیب های  »شناخت  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  مجازی« 

الزهرا)س( شهر استهبان برگزار شد.
در این نشست سید داریوش ایزدی از کارشناسان 
پرداخت و گفت:  ایراد سخن  به  فضای مجازی 
عامل  دو  باید  فرهنگی  تهاجم  شناختن  برای 

جنگ سخت و جنگ نرم را شناخت.
با  مبارزه  به  دشمن  نرم،  جنگ  در  افزود:  وی 
می پردازد  کشور  فرهنگ  و  رسوم  آداب،  افکار، 
افراد وارد  و بیشترین ضربه را به این وسیله به 

می کند.
واتس اپ  کرد:  تأکید  مجازی  فضای  کارشناس 
آمریکا  ساخته  مجازی  برنامه های  از  بسیاری  و 
ما  دشمن  بزرگ ترین  که  کشور  این  و  هستند 
بین  از  پی  در  ماهواره  و  برنامه ها  این  با  هست 

بردن دین و مذهب افراد به ویژه جوانان است.
بی حجاب  آمریکا  نخستین هدف  داد:  ادامه  وی 
تالش  این رو  از  است؛  کشور  دختران  کردن 
آموزه های  به  نسبت  را  مادران  افکار  تا  می کند 
دینی همانند حجاب تغییر دهد که تا حدودی نیز 

در این امر موفق بوده است.
ایزدی خاطرنشان کرد: طالب باید نسبت به امور 
کنند. همه  بسیار تالش  افراد  و مذهبی  معنوی 

وظیفه داریم از کشور و اسالم دفاع کنیم.

علمیه  مدرسه  طالب  تربیتی  نشست 
فاطمه)س(  صدیقه  حضرت  خواهران 
شهر گرگان استان گلستان برگزار شد.

مدرسه  طالب  خانواده های  که  نشست  این  در 
نیز حضور داشت، حجت االسالم علوی گرگانی 

کارشناس مذهبی به ایراد سخن پرداخت.
بیان  به  روایات  و  قرآن  آیات  به  اشاره  با  وی 
ارزش علم و علم آموزی پرداخت و گفت: کسانی 
که صاحبان دانش و علم هستند، دارای درجاتی 

هستند که خداوند به آنان عطا می کند.
حجت االسالم علوی گرگانی تصریح کرد: مسیر 
طلبگی، مسیری روشن و نورانی است و با توجه 
به این که اجتماع امروزی نیاز فراوانی به حضور 
طالب خواهر دارد، کسب علم در این وادی قابل 

تقدیر و تحسین است.

برگزاری نشست 
»شناخت آسیب های 

فضای مجازی« 
در مدرسه علمیه 

الزهرا)س( استهبان 

برگزاری نشست 
تربیتی طالب مدرسه 
علمیه حضرت صدیقه 

فاطمه)س( گرگان

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران گفت: 26 مدرسه علمیه 
خواهران، داوطلبان  با مدرک تحصیلی سیکل را پذیرش می کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوز ه های علمیه خواهران حجت االسالم محمد احمدی 
با اشاره به آغاز فرایند پذیرش حوزه های علمیه خواهران از 25 بهمن ماه اظهار کرد: حدود 420 
واحد آموزشی تربیتی از عالقمندان به فراگیری علوم دینی ثبت نام می کنند که از میان آنها 26 

واحد متقاضیان با مدرک تحصیلی سیکل را ثبت نام خواهند کرد.
وی با بیان اینکه تمام مراحل ثبت نام و پذیرش در حوزه های علمیه خواهران از طریق پایگاه 
اینترنتی www.whc.ir انجام می شود ، ادامه داد: تحصیل در مقطع سطح دو )کارشناسی( 
برای داوطلبانی که با مدرک دیپلم و باالتر در حوزه های علمیه خواهران پذیرش می شوند به 
مدت پنج سال و برای داوطلبانی که با مدرک سیکل پذیرش می شوند، هفت سال است و در 

پایان این دوره تحصیلی، طالب مدرک سطح دو )کارشناسی( دریافت می کنند.
اینکه پذیرش داوطلبان در مقطع  بیان  با  مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران 
تحصیلی سطح دو بدون آزمون ورودی انجام می گیرد، گفت: سنجش داوطلبان از طریق بررسی 
باالترین  دارندگان  علمی،  از سنجش  پس  و  می شود  انجام  دبیرستان  دوره  در  علمی  سوابق 

امتیازات به مصاحبه اخالقی رفتاری معرفی می شوند.
داوطلبان  پذیرش  امکان  را  خواهران  علمیه  حوزه های  جاری  سال  پذیرش  بارز  ویژگی  وی 
غیرایرانی برشمرد و افزود: با توافقی که با جامعه المصطفی العالمیه صورت گرفته است، مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران در تمام نقاط کشور به استثنای شهرهای تهران، اصفهان، 
گرگان و مشهد، داوطلبان غیرایرانی عالقه مند به فراگیری علوم دینی را پذیرش می کند تا آنان 

در مدت محدود حضور در ایران بتوانند علوم دینی را فرابگیرند.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

ثبت نام از دارندگان مدرک سیکل 
در 26 واحد حوزوی خواهران

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با حضور در دفتر رییس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه استان با حجت االسالم حاجی پور مدیر این دفتر 

دیدار کرد.
در  استان مرکزی  ائمه جمه  از همکاری  دیدار ضمن تشکر  این  در  زارع  داود  حجت االسالم 
همکاری و تبلیغ پذیرش حوزه های علمیه خواهران استان اظهار داشت: با کمک ائمه جمعه و 
نقش محوری آنان در مدیریت فرهنگی شهر شاهد استقبال چشمگیر خواهران نسبت به ورود 

به حوزه علمیه بودیم.
در این دیدار رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان مرکزی نیز از آمادگی این شورا در 
همکاری و هماهنگی بیشتر با ائمه جمعه استان به منظور پیشبرد هرچه بهتر و بیشتر اهداف 

حوزه های علمیه خواهران در استان مرکزی خبر داد.

دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران و رییس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی
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اخبار مدارس
خوانده فارسی وان است، GEM TV که مدیر 
اصلی آن سعید کریمیان است،  PMC و شبکه 
من و تو می شود. هدف همه این شبکه ها تغییر 
غربی  زندگی  به  ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک 
اعتقادی  کرد: شبکه های  خاطرنشان  است. وی 
سنی،  و  شیعه  بین  تفرقه  ایجاد  هدفشان  نیز 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  فعالیت 
مردم  جذب  و  وهابیت  اعتقادات  و  افکار  ترویج 
منطقه عرب نشین ایران به این فرقه ضاله است 
اهل  حق،  وصال  کلمه،  شبکه های  شامل  که 

بیت، اسالم  و فدک می شوند.

برگزاری نشست تبیین سیره اخالقی 
امام حسن)ع( در مدرسه علمیه فاطمه 

الزهرا)س( بندرترکمن
حسن  امام  اخالقی  سیره  تبیین  ,جلسه 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مجتبی)ع( 

الزهرا)س( بندر ترکمن برگزار شد.
اشرف قانعی زارع معاون آموزش مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( بندر ترکمن با مهم 
گذشته  ملت های  گفت:  اخالق  مسأله  دانستن 
بر یک دیگر  بدنی خود  نیروی  با  آغاز خلقت  در 
برتری می جستند؛ ولی پس از پشت سرگذاشتن 
این دوران و ارتقا یافتن، وسیله برتری انسان ها 

اخالق شد.
وی بیان کرد: اخالق مرحله نهایی کمال انسان 
و علت غایی خلقت او است؛ از این رو می توان با 
مجتبی)ع(  حسن  امام  گهربار  سخنان  به  توجه 

مکارم اخالق را 10 موضوع عنوان کرد.
وی یادآور شد: به فرموده امام مجتبی)ع( مکارم 
اخالقی عبارت از راستگویی، صداقت در خشوع، 
بخشش به سائل، خوش خلقی، پاداش دادن به 
کارها، پیوند با خویشان، حمایت از همسایه، حق 
سر  و  مهمان نوازی  آن،  صاحب  برای  شناسی 

سلسله همه این ها شرم و حیا است. 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
و  سعادت  راه  گفت:  ترکمن  بندر  الزهرا)س( 
خوشبختی انسان ها در سایه توکل بر خدا است و 

بهترین توشه ها تقوا است.

برگزاری نشست تربیتی »نقش و 
جایگاه طالب در جامعه امروز« در 

مدرسه ریحانه النبی)س( خور
جایگاه  و  »نقش  عنوان  با  تربیتی  ,نشست 
خانواده  حضور  با  امروز«  جامعه  در  طالب 
ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  از سوی  طالب 

النبی)س( شهرستان خور برگزار شد.
آل داود،  سیدعلی  نشست حجت االسالم  این  در 
امام جمعه موقت شهر خور به بررسی جایگاه و 

کرسی آزاداندیشی با موضوع »موانع 
مرکز  در  طالب«  ازدواج  مشکالت  و 
تخصصی خواهران زینبیه شهر خرم آباد 

برگزار شد.
به  بخشی  علی  حجت االسالم  نشست  این  در 
عنوان ارائه دهنده مقاله، جابری منتقد و فاتحی 

نیز داور حضور داشتند.
از آسیب های  حجت االسالم بخشی گفت: یکی 
جدی، بحث خانواده طالب و دیدگاه آنان در امر 
مختلفی  علل  که  است  طلبه  خواهران  ازدواج 
پیدا  کفو  هم  عدم  باال،  توقعات  جمله  از  دارد؛ 
کردن  رفتار  خشک  شدن،  شناخته  عدم  کردن، 

و نبود رفتارهای غیر عاطفی.
وی ادامه داد: راه حل این امر آگاهی از دستورات 
اسالم وآسان گیری طالب وخانواده شان به ویژه 
شناخت مردان و تغییر رفتارهای غیردینی است .

کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
آسیب های دیگر برای خواهران تزاحم رفتارهای 
خانوادگی با درس خواندن است، اولویت با اصل 
خواهد  مشکل ساز  وگرنه  است  مشترک  زندگی 
شبانه  اوقات  تقسیم  و  نظم  نیز  آن  راه حل  شد، 
کمبود  سوم  آسیب  کرد:  بیان  وی  است.  روز 
اطالعات وآموزش قبل از ازدواج است، بسیاری 
دستورات  از  اطالع  عدم  از  ناشی  مشکالت  از 
این  باید در اجتماع کانون هایی  اسالم است که 
مسؤولیت را بپذیرند و از این مشکالت جلوگیری 
جابری  نشست  این  از  دیگری  بخش  در  شود. 
به عنوان منتقد گفت: زن ریحانه آفرینش است 
و براساس روایات او متکفل امور زندگی نیست 
تربیت  فرزند،  دادن  شیر  مانند  اموری  انجام  و 
فرزند، انجام کارهای خانه بر زن واجب نیست؛ 
ولی سنت نبوی بر این قرار است که در تقسیم 
کارها بین حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( 

امور خانه به حضرت زهرا)س( واگذار شد.
وی افزود: با توجه به عرف امکان پذیر نیست زن 
نسبت به امور زندگی و منزل بی تفاوت باشد؛ چرا 
که به این ترتیب مهم ترین مسؤولیت خانواده که 
بال  است،  فرزندان  تربیت  مناسب  کانون  ایجاد 
تکلیف می ماند. منتقد این جلسه بیان کرد: یکی 
از راهکارهای استاد برای ازدواج طالب برگزاری 

اردوهای مختلف طالب است.
فاتحی داور این نشست نیز در جمع بندی مباحث 
پیش رو  فرآیند  دو  طالب  ازدواج  برای  گفت: 
محیط  از  طلبه  کردن  آگاه  فرآیند  یکی  است، 
و  خانواده  دادن  آگاهی  دوم  و  ازدواج  شرایط  و 

جامعه در زمینه ازدواج سالم و موفق.
وی ادامه داد: برای طالب متاهل شایسته است 
باشند  خود  آینده  زندگی  فکر  به  ازدواج  از  قبل 
به  پشتکار  و  درست  برنامه ریزی  با  همچنان  و 
به  طالب  است  شایسته  بپردازند؛  زندگی  ادامه 
کرسی آزاداندیشی اکتفا نکنند و به مطالعه بیشتر 

و تحقیق در این زمینه ها بپردازند.

برگزاری کرسی 
آزاداندیشی با موضوع 

»موانع و مشکالت ازدواج 
طالب« در مرکز تخصصی 

زینبیه خرم آباد

جشنواره  نهمین  گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  تربیتی  فرهنگی  معاون 
سراسری قرآن کریم حوزه های علمیه خواهران هفتم اسفند در شهر مقدس 

قم برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم محمدتقی 
و  ترجمه  رشته های  در  قرآنی  مسابقات  مرحله کشوری  اسفندماه  روز ششم  در  افزود:  قندی 
مفاهیم، تفسیر، حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی و قرائت برگزار می شود و برگزیدگان این مسابقات 

در جشنواره قرآن کریم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه 155 نفر از طالب، واجد شرایط شرکت در مرحله کشوری مسابقات قرآن 
کریم هستند ، ادامه داد: این طالب در مرحله کشوری به رقابت می پردازند و برگزیدگان در کنار 
نفرات برتر رشته های هنری و ادبی شامل 18 نفر )12 نفر در رشته هنری و 6 نفر در رشته 

ادبی( مورد تقدیر قرار می گیرند.
معاون فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم در 
مراحل مدرسه ای و استانی حوزه های علمیه خواهران اضافه کرد: سئواالت مرحله کشوری این 

مسابقات به صورت چندگزینه ای و تشریحی خواهد بود.
وی با اشاره به شرکت حدود 8 هزار و 600 نفر از طالب در مرحله مدرسه ای این مسابقات 
یادآور شد: از میان این تعداد هزار و 500 نفر با کسب 85 درصد امتیاز به مرحله استانی راه 
یافتند و از آن میان 155 نفر با توجه به ظرفیت جشنواره و امتیاز عمومی شرکت کنندگان به 

مرحله کشوری دعوت شدند.
بسته  نفر  تا هشت  قرآنی شش  مسابقات  از  رشته  هر  در  اینکه  بیان  با  قندی  حجت االسالم 
به امتیازات اکتسابی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، گفت: در مجموع با احتساب نفرات برتر 
علمیه  حوزه های  کریم  قرآن  جشنواره  اختتامیه  در  نفر   60 حدود  هنری،  و  ادبی  رشته های 
خواهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. وی یادآور شد: مراسم اختتامیه جشنواره قرآن کریم 
حوزه های علمیه خواهران از ساعت 8 تا 12 هفتم اسفند در محل مجتمع فرهنگی-آموزشی 

حضرت نرجس خاتون در کنار مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

نهمین جشنواره سراسری قرآن حوزه های علمیه 
خواهران برگزار می شود

مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر شهر ورامین از برگزاری جلسه هم اندیشی 
در این حوزه علمیه خبر داد.

طاهره شاکری تصریح کرد: این جلسه به هّمت معاونت پژوهش مدرسه و با موضوع »بحث 
باقرزاده، عضو هیئت علمی  و بررسی پیرامون مسئله والیت فقیه« با حضور حجت االسالم 

موسسه امام خمینی)ره( قم برگزار شد.
با  ابتدا  نشست  این  در  باقرزاده  شد:  یادآور  ورامین  شهر  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
استفاده از مباحث کالمی به اثبات و ضرورت جایگاه والیت فقیه پرداخت و شبهات مطرح در 
این زمینه را پاسخ داد. وی افزود: مبحث دیگر بیان شده در این نشست رابطه با رد سکوالریسم 

و نقد آن بود.
وی اضافه کرد: در این جلسه طالب و اساتید نظرات و اندیشه های خود درباره مسائل مربوط 

به حکومت اسالمی و والیت فقیه را ارائه دادند.

برگزاری جلسه هم ا  ندیشی 
در حوزه علمیه خواهران کوثر ورامین
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اخبار مدارس
جایگاه  و  »نقش  همچنین  و  علم آموزی  منزلت 
طالب در جامعه امروز« پرداخت و گفت: انتخاب 
باقیات  عنوان  به  آن  در  سیر  و  طلبگی  مسیر 

صالحات برای خانواده های طالب است.
امام جمعه موقت شهر خور خطاب به خانواده های 
با  شما  همسران  و  فرزندان  کرد:  بیان  طالب 
خدمت گذار  می توانند  دین  حوزه  در  فعالیت 
خطیر  رسالت  این  و  باشند  قرآن  و  اهل بیت)ع( 

حمایت همه جانبه شما خانواد ه ها را می طلبد.
کنونی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وی 
جامعه، نقش طالب خواهر در عرصه های مختلف 
علمی، فرهنگی و سیاسی بسیار خطیر و حساس 
است؛ از این رو ما باید تالش کنیم تا اطالعات 
و یافته های طالب به روز و کارآمد باشد و این 
امر جز با همکاری و حمایت خانواده های ایشان 

در امر خوب درس خواندن محقق نخواهد شد.

برگزاری همایش اخالق پژوهشی در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

دزفول
الزهرا)س(  خواهران  علمّیه  مدرسه  سوی  ,از 
با حضور  پژوهشی  اخالق  همایش  دزفول  شهر 
طالب مدرسه علمیه نجمه خاتون و کارشناسان 

حوزوی برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم امیرعیدی عطارزاده 
اخالق  مباحث  بیان  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
پژوهشی پرداخت و گفت: پژوهش یعنی مطالعه 
انقالب  معظم  رهبر  زمینه  همین  در  کردن 
جوانان  که  می خورم  غصه  »من  می فرمایند 
مطالعه  سرانه  می کنند«،  مطالعه  کم  ایرانی 
مباحث علمی از سوی مردم ایران دو دقیقه است.

کرد:  بیان  نیز  پایان نامه  نگارش  پیرامون  وی 
پایا ن نامه  یک  از  عظیمی  بخش  یا  همه  گاهی 
است  شده  تشکیل  دیگری  پایان نامه  مطالب  از 
به منزله تصرف در مال غیر  این ثبت کردن  و 
است که جایز نیست.استاد حوزه و دانشگاه تأکید 
کرد: اگر افراد کوشش کنند و میزان مطالعه خود 
ماندگی های  عقب  می توانند  دهند،  افزایش  را 

مطالعه در کشور را رفع کنند.
در ادامه این همایش غالمرضا الهام، استاد حوزه 
می فرمایند  حسین)ع(  امام  گفت:  دانشگاه  و 
»اوقات پاره تن انسان است«، مشکل عمده ما 
اگر  است؛  زمان  از  بهینه  استفاده  عدم  انسان ها 
در  با نظم صورت گیرد، تحول عظیمی  مطالعه 

زندگی انسان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: مطالعه سبب ازدیاد قدرت ابتکار، 
تخّیل و تفکر می شود. نوشتن خاطرات زندگی، 
توصیف پدیده ها، تبدیل شعر به نثر، ثبت جمالت 
زیبا، خالصه نویسی و به کاربردن واژه در جمالت 
مختلف توانایی نویسندگی انسان ها را باال می برد.

»نقش  عنوان  با  اندیشی  آزاد  کرسی 
در  مقاومتی  اقتصاد  اعمال  و  تبیین  در  زن 
خانواده« در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه 

بابل برگزار شد.
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  فرج  پور  کرسی  این  در 
هیأت  عضو  حلیمی  بحث«،  کننده  مازندران»ارائه 
آقا  مازندران»منتقد« و حجت االسالم  دانشگاه  علمی 
بابائی استاد حوزه و دانشگاه به عنوان »داور« به ارائه 

بحث پرداختند.
پورفرج، با اشاره به علت طرح اقتصاد مقاوتی از سوی 
رهبر معظم انقالب گفت: با گذشت سی و اندی سال 
اجرا  اقتصادی  مختلف  سیاست های  انقالب،  عمر  از 
شده است که برخی تا حدودی موفقیت آمیز و برخی 
با  انقالب  معظم  رهبر  نهایت  در  است.  بوده  ضعیف 
دعوت از رؤسای سه گانه، پارادایم جدیدی بنام اقتصاد 
مارکسیستی  و  سرمایه داری  نظام  علیه  بر  مقاومتی 
مطرح کردند. وی افزود: بحث اقتصاد مقاومتی بیشتر 
مربوط به درآمد خانواده است، در اسالم چیزی تحت 
اصل  بعنوان  کردن  انداز  پس  و  صرفه جویی  عنوان 
اولیه وجود دارد؛ البته باید این پس انداز واسطه و زمینه 
رشد  درآمد،  چرخه  تا  باشد،  دیگران  درآمد  برای  ای 

اقتصاد را باال ببرد.
اظهار  بحث،  منتقد  عنوان  به  حلیمی  کرسی  این  در 
کرد: اصلی ترین نقش زنان در اقتصاد مقاومتی عبارت 
از تربیت فرزند، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و نهادینه 

کردن فرهنگ قناعت است.
وی ادامه داد: حمایت از تولید ملی واستفاده حداکثری 
از همه ظرفیت ها اصلی است که باید به آن پرداخته 
شود و یکی از باالترین ظرفیت ها در این زمینه بانوان 
هستند؛ زیرا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند 
که  است  زنان  با  خانواده  بودجه  مدیریت  واقع  در  و 
چرخه  به  درآمد  از  درصد   20 انداز  پس  با  می تواند 
علمی  هیأت  عضو  کند.  کمک  اقتصادی  توسعه 
اقتصاد  کردن  مردمی  با  داد:  ادامه  مازندران  دانشگاه 
چرخه  در  توان  می  مردم  آحاد  کردن  توانمند  یعنی 
کشور  در  که  همان گونه  یافت؛  ورود  کشور  اقتصاد 
محیط  در  زنان  سوی  از  محصوالت  درصد  چین40 
خانه تولید می شود و جزو تولید ناخالص داخلی است. 
وی خاطرنشان کرد: زنان هم در چرخه اقتصاد کشور 
نقش مهمی ایفا می کنند و هم در بودجه خانواده نقش 

بسزایی دارند.
بیان  با  این کرسی  ادامه  در  بابائی  آقا  حجت االسالم 
این که حوزه  اقتصاد یکی از بهترین حوزه های زندگی 
بشر است، گفت: بین اقتصاد و دین رابطه تنگاتنگی 
وجود دارد، از این رو آگاهی، تدبیر و تبیین در معیشت 

می تواند ما را بر مشکالت پیروز کند.
ما  کشور  در  که  ظرفیت هایی  به  توجه  با  افزود:  وی 
وجود دارد، خانواده در استفاده بهینه از این ظرفیت ها 
از  مناسب  استفاده  همچون  دارد،  بسزایی  نقش 
حامل های انرژی)برق، گاز( که باید از طریق آموزش 
و پرورش، صدا و سیما و خانواده فرهنگ سازی شود.

برگزاری 
کرسی آزاد اندیشی 

در مدرسه علمیه 
عصمتیه بابل

مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران از آغاز به کار آزمایشی تاالرهای 
گفتگوی قرآنی حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

علمیه خواهران حجت االسالم سیدحسن  مدیریت حوزه های  مرکز  روابط عمومی  گزارش  به 
حسینی پناه گفت: این تاالرها در سه موضوع زن و خانواده با رویکرد قرآنی ، اخالق و تربیت با 

رویکرد قرآنی و مهدویت با رویکرد قرآنی آغاز به کار کرده اند.
وی با اشاره به مدیریت کارشناسان قرآنی بر بحث ها در این تاالرها اظهار کرد: در این تاالرها ، 
مدیر تاالر طرح بحث می کند و بحث را به شرکت کنندگان واگذار می کند  و در نهایت مباحث 

مطرح شده را جمع بندی می کند.
مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران شرکت کنندگان در مباحث این تاالرها را طالب خواهر 
دانست و گفت: در این تاالرها مباحث در قالبی شبیه مباحثه مطرح می شود و طالب به تبادل 

نظر می پردازند.
وی با بیان اینکه امکان اشتراک متن و صوت در این تاالرها وجود دارد ، اضافه کرد: این تاالرها 
از بستر اینترنت و اینترانت استفاده می کنند و طالب عالقه مند به حضور در این تاالرها می توانند 

از معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند.
حجت االسالم حسینی پناه هدف از راه اندازی تاالرهای گفتگوی قرآنی را فعال سازی طالب به 
منظور ایفای نقش در فضای مجازی ، ترویج مباحث قرآنی در فضای مجازی و پاسخ گویی به 

مسائل و شبهات مخاطبان ذکر کرد.
با اشاره به همکاری دفتر فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران در راه اندازی این  وی 
تاالرهای گفتگوی قرآنی ، از شبکه اجتماعی مشاوران به عنوان یکی دیگر از طرح های معاونت 
فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران به منظور افزایش حضور این نهاد در فضای مجازی 

یاد کرد.

مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

آغاز به کار آزمایشی تاالرهای گفتگوی قرآنی 
حوزه های علمیه خواهران

کارگاه آموزشی »مدیریت پژوهش« به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه 
خواهران استان سمنان در ساختمان مدیریت این حوزه علمیه برگزار شد.

ارزیابی پژوهشی حوزه های علمیه  حجت  االسالم علی اکبر حصاری، مدیر دفتر برنامه ریزی و 
خواهران کشور در این کارگاه با ارائه تعریفی از مدیریت، پژوهش و مدیریت پژوهشی، منابع 
اهداف  مورد  در  مالی  و  نرم افزاری  سخت افزاری،  کالبدی،  انسانی،  علمی،  از  اعم  پژوهشی 
پژوهش، ویژگی اهداف پژوهش، تدوین طرح و برنامه و عوامل شکست یک پژوهش به ارائه 

بحث پرداخت.
وی مطالبی را در زمینه مراحل اساسی مدیریت شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی، 
قالب های  و  پژوهشی  فعالیت  انواع  و  برنامه ریزی  گام های  و  کنترل  نظارت،  بازخوردگیری، 

خروجی پژوهش  و روش های ارزیابی به ایراد سخن پرداخت.
حجت االسالم حصاری همچنین به بررسی طرح های آزمایشی پژوهشی معاونان پرداخت و به 

سواالت حاضرین پاسخ گفت.

برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش ویژه معاونان 
مدارس علمیه استان سمنان
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اخبار مدارس
کارشناس مسائل دینی:

انجام صحیح دستورات خداوند مرگ را 
برای آدمی آسان می کند 

حوزه  استاد  با حضور  اخالقی  تربیتی  ,نشست 
علمیه و کارشناس مسائل دینی در مدرسه علمیه 

الزهرا)س( شهر ری برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم رحمان غیاث، استاد 
حوزه علمیه و کارشناس مسائل دینی با اشاره به 
»انا  می فرماید:  خداوند  که  کریم  قرآن  آیه  این 
هلل و أنا الیه راجعون«، گفت: مرگ بازگشت به 
سرچشمه هستی است، مرگ یعنی نقل و انتقال 
از این جهان به جهان دیگر، چرا که انسان ها در 
سراسر زندگی خود در حال نقل و انتقال هستند.

وی ادامه داد: از جمله دالیلی که ما انسان ها از 
که  است  این  برای  داریم  دلهره  و  ترس  مرگ 
آمادگی برای این نقل و انتقال از این جهان به 
جهان دیگر را نداریم و اینکه به درستی حقیقت 
مرگ را نمی دانیم به این علت نسبت به آن دچار 

استرس و دلهره هستیم.
کارشناس مسائل دینی با بیان این که دو صفت را 
می توان برای مرگ برشمرد، افزود: یکی این که 
انکارش نمی توانیم بکنیم و دیگر این که از وقت 
نمی دانیم چه  عبارتی  به   و  نداریم  اطالعی  آن 

زمانی خواهیم مرد.
مرگ  مسأله  کرد:  اظهار  غیاث  حجت االسالم 
مانند میهمان آمدن است که آمدن آن را قطعی 
معلوم  ما  برای  آن  دقیق  زمان  ولی  می دانیم 
مطلب  این  با  عاقالنه  اگر  یعنی  این  و  نیست 

برخورد کنیم باید همیشه آماده باشیم. 
وی با اشاره این که در زندگی باید سه مسأله مورد 
توجه قرار بگیرد، گفت: نخست این که تکلیف و 
وظیفه خود را هر زمان و مکانی که هستیم به 
درستی انجام دهیم، دوم از گناه اجتناب کنیم و 
سوم انسان بودن خود را فراموش نکنیم به این 
که ما مخلوق هستیم و یک وظیفه مهم نسبت 
به خالق خود داریم و آن چیزی جر بندگی نیست.

سه  این  رعایت  با  داد:  ادامه  علمیه  حوزه  استاد 
و  از مرگ هراس  انسان  آن وقت است که  امر 

دلهره ای نخواهد داشت. 

بازدید مسئول ساماندهی و نظارت 
حوزه علمیه خواهران استان البرز از 

مدرسه حضرت فاطمه معصومه کریمه 
اهل بیت)س( هشتگرد

معصومه  فاطمه  حضرت  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
بازدید  از  هشتگرد  شهر  بیت)س(  اهل  کریمه 
علمیه  حوزه  نظارت  و  ساماندهی  مسئول 

خواهران استان البرز از این مدرسه خبر داد.
سعید  االسالم  حجت  گفت:  پوراکبر  فاطمه 
اجاللی، مسئول ساماندهی و نظارت حوزه علمیه 

بیانیه مرکز 
مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران
 به مناسبت 
فرارسیدن 

دهه فجر
بسم اهلل  الرحمن الرحیم

به حوزه  را  انقالب اسالمی  پیروزی  سالروز 
های علمیه خواهران و به ملت شریف ایران 
و به همه ی مستضعفان جهان تبریک می 
رهبری  و  واال  همت  با  که  گوییم،روزی 
حکیمانه و قاطع بنیانگذار جمهوری اسالمی 
و فداکاری های ملت بزرگ ایران بزرگترین 
پیوست. وقوع  به  ما  عصر  تاریخی  رویداد 

حرکتی که همه ی موازنه های بین المللی 
فصلی  و  ریخت  هم  بر  را  سلطه  اصحاب 
در  روابط جامعه ی جهانی چه  در  را  جدید 
ها  دولت  سیاست  در  چه  و  ها  ملت  سطح 

بنیان گذاشت.
رهبر فقید انقالب فرمودند: انقالب ما انفجار 
نور بود،جمله ای کوتاه که مفاهیمی بزرگ 
نهان  و  آشکار  خود  در  را  گستری  دامن  و 
داشت،تاثیری که پیروزی انقالب در بیست 
و دو بهمن پنجاه و هفت در سطح جامعه ی 
جهانی و به خصوص در کشورهای مستعمره 
و عقب نگه داشته شده گذاشت بر هیچ کس 
پوشیده نیست،روشنگری انقالب ایران کنار 
جهان  مردم  برای  را  ابهام  های  پرده  زدن 
و  داشت  دنبال  به  غربی  ملل  حتی  و  سوم 
جهان را به تحولی شگرف کشید و نور امید 
افسرده دمید.آنجا که ملت  را در جان های 
های مستضعف می رفتند تا در برابر قدرت 
غرب  فرهنگی  های  هجمه  و  نظامی  های 
تن به تسلیم و بردگی و پیروی و سرسپردگی 
بر  انقالبی متکی  با  ایران اسالمی  بسپارند، 
آموزه های بیوت وحی و با پشتوانه ی ایمان 
و دین باوری و اتکا به یاری الهی،هدایت گر 
پناهی  و  ملجا  هیچ  که  شد  جوامعی  چنین 
باید دیگر  نداشتند و شاید می پنداشتند که 
میدان را به دولت های ستمگر و سلطه جو 
واگذارند و فکر می کردند دیگر توان حرکت 
نیست.روشنایی  آنان  برای  نجاتی  امید   و 
اندیشه هایی که در غبار نا امیدی و ظلمت و 
استبداد حکام جائر گرفتار آمده بودند دوباره 
با انقالب اسالمی ایران به خودباوری رسیده 
وبه انرژی مضاعفی دست یافتند که پایه ها 

این  مردمی  های  اساس همه ی حرکت  و 
سی سال گذشته را در بر داشت.اینگونه این 
ایران  که  شد  بود،چنین  نور  انفجار  انقالب 
شد  انسانی  جامعه  محرومان  اسوه  اسالمی 
مستضعفان  ی  همه  برای  گاهی  تکیه  و 
گردید،آنگاه حرکت های مردمی از آمریکای 
التین تا کشورهای دربند استبدادکمونیستی 
کشورهای  ی  همه  تا  و  سابق  شوروی 
طالیی  خواب  و  شد  آغاز  آسیایی  مسلمان 
دست نشانده گان غربی را در وسعت آسیا و 

اروپا و آمریکا آشفته ساخت.
بر  ناآگاهان  و  اندیشان  تاریک  از  بسیار  چه 
این  مدتی  اندک  در  که  بودند  عقیده  این 
استعماری  ضد  و  انسانی  حرکت  و  پیروزی 
به خود  یا خود  و  ایران سرکوب شده  ملت 
این  بر  گروهی  و  گردید  خواهد  مضمحل 
به  ایران  انقالب  اگر  حتی  که  بودند  عقیده 
قدرت  نشود  تهدید  خصم  نظامی  هجوم 
علمیت  و  آوری  فن  برابر  در  گی  ایستاده 
جهان غرب را نخواهد داشت و بنابر احتیاج 
به علم و تجربه ی آنان باالخره چون سیبی 
کرد  خواهد  سقوط  غربیان  دامن  به  رسیده 
را  آزادی  بهار  و ششمین  که سی  اکنون  و 
و  موثر  عاملی  زمان  گذر  گیریم  می  جشن 
های  بنیان  استحکام  که  است  بوده  عینی 
اندیشانی  تاریک  چنین  چسم  در  را  انقالب 
از  هر روز نمایان تر کرده است.عینیت دنیا 
انقالب ما تا کنون این بوده است که ملت 
ما ملتی است که هر تحریم و فشار و هجمه 
مختلف  قلمروهای  در  پیروزی  با  را  ای 
و  سیاسی،فرهنگی،علمی  از  اعم  اجتماعی 

اقتصادی جواب می گوید.
شاهد  روز  هر  ها  سال  این  تمامی  در  دنیا 
پیشرفت های علمی و فن آوری های نوینی 
تا  است  بوده  اسالمی  ایران  ی  جامعه  در 
آوری  فن  های  قله  به  اکنون  ما  که  جایی 
هسته ای دست یافته ایم و جزو کشورهای 
گرفته  قرار  آوری  فن  این  صاحب  معدود 
جزو  نیز  علوم  از  دیگر  بسیاری  در  و  ایم 
فرازمندان آن قلمرو در جهان کنونی هستیم 

،چهدر پزشکی وچه در علوم فضایی،از علوم 
تا  کشاورزی  از  الکترونیک،  تا  گرفته  نانو 

حتی صنایع دفاعی.
هر سال که می گذرد جوانان دانشمند ما بر 
و  افزایند  می  کشور  علمی  ی  سرمایه  این 
کار به جایی رسیده است که دشمنان اسالم 
های  رهبری  از  خشم  شدت  از  انقالب  و 
از  انقالب و  حکیمانه ی پیشوای فرزانه ی 
پیشرفت ها و مقاومت ها و ایستادگی های 
ملت بزرگ ایران با هتاکی و بی حرمتی به 
ساحت پیامبران الهی و در راس آن سلسله 
ی آسمانی به ساحت مقدس و مطهر رحمت 
ها  مهربانی  و  ها  محبت  رسول  و  عالمیان 
و  گویی  یاوه  به  دهان  اسالم  مکرم  نبی 
اند،آشکار است دشمنی که  جسارت گشوده 
دهان به هرزه درآیی می گشاید به ضعف و 

شکست خویش اذعان کرده است.
جهانی  استکبار  با  مبارزه  در  که  را  پرچمی 
روز  است،هر  برافراشته  اسالمی  جمهوری 
شود  می  افزوده  اش  سربلندی  و  اهتزاز  به 
و این مبارزه نه تنها ملل غافل را هشیار و 
تقابل  به  را  آزادگان  بیدار و  را  خوابیده گان 
و روبارویی با دست نشانده گان ستم جهان 
خواران به پا داشته است که حتی در آینده 
ی نزدیک بساط ستمشان را از اقلیم غرب 
نیز برمی چیند و ملت ها را به سوی تعالی و 
اخالق و دین باوری و مردم ساالری واقعی 

سوق خواهد داد.
ایران همان گونه که همه  اسالمی  انقالب 
شاهد بوده اند و هستند نه هرگز متوقف می 
شود و نه از متحول ساختن دیگر ملت ها باز 
می ماند و بالمآل افقی روشن را در آینده ای 
نه چندان دور برای جوامع انسانی گشوده و 
زنجیرهای اسارت مادی و معنوی را از دست 
و پای همه ی مستضعفان عالم خواهد گشود 
و ما اینک در آغاز این راه با شکوه انسانی 
خویش هستیم که به ظهوراهلل،ان شاء الل، 

ختم خواهد شد.
مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران
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اخبار مدارس
آموزش  معاون  همراه  به  البرز  استان  خواهران 
جهت بازدید از امکانات فعلی و بازرسی از روند 
فعالیت در مدرسه علمیه فاطمه معصومه کریمه 

اهل بیت)ع( حضور یافتند.
بازدید  این  افزود: حجت االسالم اجاللی در  وی 
با معاون آموزش، فرهنگی، اداری مالی، مؤسس 
و تعدادی از هیأت امنا درباره چگونگی پیشرفت 
امکانات  کمبود  و  فرهنگی  ـ  آموزشی  مباحث 

رفاهی گفت وگو کرد.
معصومه  فاطمه  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر 
کریمه اهل بیت)س( شهر هشتگرد اظهار کرد: 
در ادامه این بازدید زهرا رحیمیان، معاون آموزش 
حوزه علمیه خواهران استان البرز به پرسش های 

طالب درباره مباحث آموزشی پاسخ گفت.
ادامه داد: اهم سؤاالت طالب در حوزه  پوراکبر 
کتاب  اصطالحات  ثقیل بودن  از  عبارت  آموزش 
زی طلبگی، حجم باالی درس روخوانی و تجوید 
با توجه به اختصاص یک ترم آموزش برای آن 
و کمرنگ بودن درس قرآن در میان دیگر درس 

ها بود.

برگزاری نشست اخالقی با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در 

مدرسه الزهرا)س( بندرعباس
,نشست علمی بررسی زیربنای اخالف با هدف 
فهم عمیق با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

بندرعباس برگزار شد.
آبادی،  نعیم  غالمعلی  اهلل  آیت  نشست  این  در 
در  فقیه  ولی  نماینده  و  بندرعباس  جمعه  امام 
استان هرمزگان با اشاره به آیه قرآنی»ونفس و 
هر  گفت:  تقواها«  و  فجورها  فالهمها  سواها  ما 
مکتبی زیربنای اخالق را یک چیز می داند و این 
اختالف نظرها که در مملکت ما وجود دارد، بر 
با تفاوتی است که  اساس اختالف نگرش ها و 
در تفسیر هایی که از انسان می شود وجود دارد.

شود  حل  اقتصادی  مسائل  اگر  آیا  افزود:  وی 
پول  نقش  منکر  ما  شود،  می  حل  مسائل  همه 
در جامعه نیستیم ولی آن را هم اصل نمی دانیم، 
اقتصادی  حیوان  انسان،  از  تفسیرشان  بعضی 
از  را  این رو رسیدن به سرمایه و پول  از  است، 
هر طریقی جایز می دانند و خط قرمزی برایش 

قرار نمی دهند.
اظهار  هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد: برخی اصل را غریزه جنسی قرار می دهند 
آزادی  باید  انسان  می گویند  اساس  همین  بر  و 
باید  نیز  راستا  همین  در  و  باشد  داشته  فکر 
را  انسان  باشد، ولی اسالم  آزادی جنسی داشته 
دستور  شمس  سوره  و  داند  می  الهی  موجودی 

نگرش انسان را مشخص می کند.

عالسوند برگزیده کتاب سال حوزه:

آموزش پژوهش 

 محور در حوزه های 

خواهران مورد 

توجه قرار گیرد
برگزیده  تنها  عالسوند  فریبا 
کتاب سال حوزه  همایش  شانزدهمین 
بود. او که عضو شورای سیاست گذاری 
حوزه های علمیه خواهران و عضو هیات 
خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  علمی 
است، کتاب زن در اسالم را به نگارش 
تحقیقات  مرکز  پایگاه  است.  درآورده 
زن و خانواده گفتگویی با این پژوهشگر 
مسائل زنان انجام داده است که از نگاه 

خوانندگان می گذرد.
• ضمن عرض تبریک خدمت حضرتعالی بابت 
برگزیده شدن کتاب تان، بفرمایید انگیزه سرکار 
عالی برای نوشتن این کتاب چه بود و چطور شد 
که بعد از نوشتن کتاب اول به فکر نگارش کتاب 

دوم افتادید؟ 
تشکر می کنم. درباره کتاب های درسی حوزه های 
علمیه خواهران در بحث زن و خانواده خألهایی 
احساس می شد؛ خأل کتاب هایی که به صورت 
منسجم به مباحث زنان و خانواده پرداخته باشد، 
ضمن این که چشم اندازی از دیدگاه اسالم راجع 
به زن و خانواده بدهد و به شبهات مطرح در این 
حوزه توجه داشته باشد و تقریبا بتواند با توجه به 
ماهیت بین رشته ای این حوزه علمی مطالب را 

گردآوری کند.  
این ها باعث شد که مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان که 
امروزه با نام مرکز تحقیقات زن و خانواده شناخته 
می شود، به فکر تألیف اثری بیفتند که این خأل را 
پوشش دهد. به دنبال آن یک گروه علمی  تشکیل 
شد و در یک هم فکری سرفصل های مهمی که 
باید این کتاب به آن می پرداخت، مورد بحث و 
نظر قرار گرفت و اجرای این پروژه به عهده من 
گذاشته شد و قرار شد این کتاب به عنوان یک 
کتاب درسی تألیف شود و به خصوص در مقطع 
سطح2 خواهران، بتواند دو عنوان درسی »زن در 
اسالم« و »خانواده در اسالم« را پوشش دهد. با 
بررسی های انجام شده به این رسیدیم که مجلد 
اول به بحث های پایه ای و مبنایی حوزه مطالعات 
زنان بپردازد و جلد دوم مباحث فقهی، حقوقی 
مربوط به زن و خانواده را پوشش دهد. البته ما به 
هر سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی را در 

هر دو مجلد پرداختیم. این را هم بگویم که در این 
کتاب از نظر تعداد ارجاعات و مطالعاتی که برای 
رسیدن سرفصل ها در منابع صورت گرفت، خیلی 
فراتر از یک متن آموزشی کار شده است. تولید 
مباحثی که در مطالعات زنان مسبوق به سابقه 
نبود و باعث شد که یک کتاب بین پژوهشی- 
به  این که  برای  بگیرد و طبیعتا  آموزشی شکل 
استانداردهای کتاب آموزشی برسد از نظر شکلی 
در  که  می گرفت  صورت  آن  در  کارهایی  باید 
ویراست های بعدی این اتفاق افتاده، مخصوصا 
مجلد دوم در چارچوب یک کتاب درسی بازنشر 

شد. 
• در این 16سال که همایش کتاب سال حوزه 
برقرار است، تعداد خانم هایی که کتاب شان کتاب 
اندک شمار  تقدیر،  برگزیده  یا  باشد،  شده  سال 
که  موفقیت  این  کسب  می کنید  فکر  بوده اند. 
برای  حوزوی  فضای  در  بزرگی  نسبتا  موفقیت 
بانوان است، به چه عواملی بستگی دارد؟ یا بهتر 
بگویم چگونه شما توانستید این موفقیت را به 
دست بیاورید؟ آیا فضای موجود برای پژوهش 
بانوان دچار خألهایی است یا خانم ها در این زمینه 

کم کار هستند؟ 
بنده سومین نفر از میان بانوان هستم که در این 
جشنواره کتابم به مرحله پایانی رسید. رویدادهایی 
مانند کتاب سال حوزه از نظر علمی- فرهنگی، 
رویدادهای مهمی هستند؛ مثل رویداد جشنواره 

خوارزمی یا جشنواره فارابی.
دقت های  با  کدام  هر  داوری   سیستم های 
زیادی کار را به سرانجام می رسانند و اگر کسی 
کتابچه های گزارشی این جشنواره ها را از ابتدای 
فرآیند مطالعه کند، متوجه می شود که مجموعه 
افراد کارشناس متخصصی دست اندرکار فرآیند 
داوری اند. در عین حال برای این که سنجه های 
و  موضوعات  در  به خصوص  شود،  دقیق تر  ما 
علوم  بین  می خواهند  که  کتاب ها  از  عناوینی 
اسالمی و انسانی ربط برقرار کنند؛ مثل کتاب 
است  مناسب  خیلی  دیگر،  کتاب های  یا  بنده 
کتاب هایی که انتخاب می شوند، در جایی در حوزه 

بین رشته ای به نقد کشیده شوند.  
وقتی مورد نقد قرار می گیرند، یکی از این دو اتفاق 
می افتد: یا کسانی که از بیرون حوزه به این کتاب 

دانشگاهی،  مجموعه های  مثال  می کنند  نگاه 
باعث  دارند که  پرتنشی  نقدهای خیلی قوی و 
شناخت  برای  ما  سنجه های  بفهمیم  می شود 
ثبت  بین رشته ای  کتاب هایی که در موضوعات 
می شوند، خیلی دقیق نیست و این به رشد کتاب 
حوزه کمک می کند. ممکن هم هست بعد از نقد، 
مؤلف خیلی خوب و قوی بتواند از کتابش دفاع 
کند که این، هم به سود کتاب سال حوزه است و 
هم استحکام تیم داوری را نشان می دهد؛ از سوی 
سوم زمینه  گفت وگو میان علوم انسانی و علوم 

اسالمی را فراهم می کند. 
عرصه  این  در  خواهران  حضور  چرا  این که  اما 
کمرنگ است و من همین را هم انتهای جلسه 
خدمت  داشتند،  برگزیدگان  با  گفت وگویی  که 
از  حاکی  خود  کردم،  عرض  محترم  مسئوالن 
مشکلی است. در قم تعداد طالب خانم که به 
مدارج باال می رسند در مقایسه با برادران اگرچه 
حال  عین  در  توجه اند،  قابل  اما  نیستند،  بیشتر 
برابری  اصال  فعالیت شان  پژوهشی  عرصه  در 
نمی کند. قطعا این میان یک مشکل ساختاری 

وجود دارد و یک مشکل فردی و تکنیکی. 
مشکل ساختاری این است که حتما در مجموعه 
حوزه علمیه قم آن طور که باید به مسئله پژوهش 
نه  است.  نشده  داده  اهمیت  خواهران  حوزه  در 
این که حوزه های خواهران حوزه ی پژوهش ندارند 
یا مرکز مدیریت خواهران معاونت پژوهش ندارد 
و نه این که کاری نشده، ولی این کار قطعا کافی 

نبوده که نتیجه این است.  
حوزه خواهران ما بیشتر آموزشی است و کمتر 
آموزش،  موازات  به  برادران  حوزه  پژوهشی. 
پژوهشگاه هم دارد؛ یعنی مراکز آموزشی افراد را به 
فعلیت می رساند و جذب خیلی از مراکز پژوهشی 
می شوند و این مراکز هم افراد را در حوزه پژوهش 
رشد می دهند. بنابراین حوزه برادران در این زمینه 
به یک اتفاق خوب می رسد. کفه آموزشی مراکز 
خواهران قوی است و مراکز پژوهشی که واقعا 
را در  بتواند خواهران  استانداردهای پژوهشی  با 
رشته های پژوهشی به طور استاندارد رشد دهد، 
وجود ندارد. صرف نظر از مشکالت دیگر که نفس 
آموزش باید پژوهش محور باشد و متأسفانه نیست! 
این باعث می شود تعداد پژوهشگران خانم کمتر 
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نجات  ثروت  نه  داد:  ادامه  نعیم آبادی  آیت اهلل 
را  انسان  آنچه  بلکه  قدرت؛  نه  و  است  بخش 
باطن  باید  و  است  خودسازی  می¬دهد  نجات 
انسان پاک باشد چون آن کس که همتش شکم 
باشد، حتی اگر چهره¬ای انسانی داشته باشد باز 

باطنش حیوانی است.   

برگزاری نشست آسیب شناسي 
رفتاري طالب در محیط خانه و اجتماع 

در مدرسه ثامن الحجج)ع( پارس آباد
در  طالب  رفتاری  آسیب شناسی  ,نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خانواده  و  جامعه 
اردبیل  استان  پارس آباد  شهر  ثامن الحجج)ع( 
امین  نشست حجت االسالم  این  در  شد.  برگزار 
عمومي  کتابخانه هاي  اداره  مسئول  پورمحمد، 
و  معیار  طالب  این که  بیان  با  آباد  پارس  شهر 
مالک جامعه هستند، گفت: از این رو باید طالب 

از تمام جهات مواظب رفتار خود باشند.
الگویی  گروه های  صدر  در  طالب  افزود:  وي 
رفتار  در  مواظبت  بر  عالوه  باید  و  بوده  جامعه 

خود، مواظب رفتار خانواده خود نیز باشند.
حجت\ االسالم پورمحمد خاطرنشان کرد: طالب 
در هنگام ازدواج نیاز است با چشمی باز به دنبال 
خانوادگي،  اصالت  دارای  که  باشند  شخصی 
در  نیز  ازدواج  از  بعد  و  باشد  دینداري  و  اخالق 
مثبت  نگرش  سختی ها  و  مشکالت  بر  زندگی 

داشته باشند و نسبت به آنها چشم پوشی کنند.
پارس  شهر  عمومي  کتابخانه هاي  اداره  مسئول 
آباد ادامه داد: بدون تردید خداي متعال مصلحت 
نظر  به صورت کامل در  را  بندگان خود  زندگي 
را  آنها  زندگي  اوضاع  آن  با  مطابق  و  مي گیرد 
جهت مي دهد، هر اندازه بنده خدا، از خود قابلیت 
و صالحیت اعتقادي و عملي نشان دهد، خداوند 
به همان اندازه لطف و رحمت خود را شامل حال 

او می کند.

برگزاری نشست آسیب شناسی ماهواره 
در مدرسه زهرای اطهر)س( الر

با  ماهواره  و  رسانه  آسیب شناسی  ,نشست 
استان  الر  شهر  دانشجویی  بسیج  دفتر  مسئول 
این  اطهر)س(  زهرای  علمیه  مدرسه  در  فارس 

شهر برگزار شد.
دفتر  مسئول  پیشبین،  هاشم  مراسم  این  در 
آسیب  و  ماهواره  پیرامون  الر  شهر  دانشجویی 
هایی که امروزه این رسانه بر نهاد خانواده وارد 
می کند، به سخنرانی پرداخت و گفت: مقام معظم 
رهبری ماهواره را گنداب فساد معرفی می کنند. 

رسانه های  اصلی  هدف  این که  بیان  با  وی 
غربی تخریب نظام خانه و خانواده در جمهوری 

باشد. همین هایی هم که هستند اعتماد به نفس 
کافی برای قلم زدن ندارند.

 این ها بحث های ساختاری است که خیلی گسترده 
پژوهش محور  آموزش  چگونه  این که  است. 
چگونه  و  شوند  غنی  پژوهش ها  چگونه  شود، 
پژوهش های غنی از نظر محتوا، روش مند شوند 
این ها چیزهایی  زیادی می طلبد.  تأمل و بحث 
است که باید در حوزه خواهران مورد توجه قرار 

بگیرد و مرتفع شود. 
و  برمی گردد  افراد  تکنیک  به  که  هم  بخشی 
انگیزه  خواهران  در  یعنی  است؛  فردی  کامال 
برای پژوهش کمتر است. سطح ریسک پذیری 
آن ها برای ارائه پژوهش ها و این که خودشان را 
در معرض نقد بگذارند، خیلی کمتر است. خانم ها 
شاید خیلی بیشتر نگران می شوند که اثرشان مورد 
نقد قرار بگیرد و حیثیتی با این مسئله برخورد 
به هم  امنیتی که می ترسند  و حاشیه  می کنند 
بخورد، جسارت آن ها را در کار پژوهشی گرفته 
است. ما باید در کار پژوهش به بلوغ برسیم و 
درک کنیم که جریان پژوهش و تولید علم یک 
جریان رونده و روبه رشد است و در این مسیر حتما 

باید نقدپذیر باشیم.  
  • فکر نمی کنید شاید عدم آگاهی درباره این 
این ترس  باعث شود  بیان می کنید  روندی که 
ایجاد شود و خانم ها وارد عرصه نشوند؛ چون در 
عرصه های اجرایی خانم ها وارد می شوند و این 

ترس را ندارند. 
در حوزه ، مسئله ضعف آگاهی نیست. این بحث 
عوامل  همان  در  بنده  را  این  و  است  مفصل 
چگونه  این که  می کنم.  دسته بندی  ساختاری 
برای  را  بزرگی  و  بلند  حوزه هدف های  ساختار 
است.  مهمی  موضوع  کند، خود  تعریف  طالب 
اگر اعتقاد بر این باشد که هدف حوزه های علمیه 
خواهران این است که یک سری خواهر تربیت 
یا فقط  باشند  کند که مادرهای خوبی در خانه  
بتوانند جلسات خانگی زنان را اداره کنند، قله ی 
اهداف حوزه های خواهران بسیار کوتاه دیده شده 

است. 
حتما فرد در این سیستم بسیار خودکم بین رشد 
می کند، با اهداف کوچک و کوتاه. این ها اصال 
نمی دهد،  قد  پژوهشی  حرفه ای-  تبلیغ های  به 

چه برسد به فعالیت نوشتاری- پژوهشی! و فرد 
را آرمان گرا بار نمی آورد یا مثال اگر ما در نگرش 
حوزه های  که  کردیم  فکر  خودمان  ساختاری 
خواهران باید فقط معلم مدرسه تربیت کند، خب 
طبیعی است که کفه آموزش قوی می شود و آن 
پژوهش محور  که  نمی بیند  نیازی  آموزش هیچ 
باشد. این ها مسائلی است که باید در جای خودش 

روی آن بحث کرد. 
  • تنافی که با هم ندارد؟ دارد؟ 

نه ندارد. گاهی مواقع هم هست که افراد مثال 
پژوهش  چیزی  چه  درباره  ما  خب  می گویند 
کنیم؟! همه کتاب ها را نوشتند و همه حرف ها را 
زده اند! عدم آگاهی این جا خود را نشان می دهد. 
عدم آگاهی افراد از چالش های علمی در رشته 
انگیزه  فرد  به  که  چیزی  خودشان.  تحصیلی 
می دهد که دنبال مطالعه برود و تحقیق بیشتر 
و احیانا نوشتن، این است که خألها و چالش ها را 

بفهمد، شبهات را بفهمد.
این جریان یک جریان کامال روزآمد است؛ یعنی 
هر روز باید این فضا نو شود. متأسفانه در حوزه 
خواهران این اتفاق نمی افتد، شاید در حوزه برادران 
هم نمی افتد، اما در خواهران جدی تر است؛ مثال 
اگر کسی در حوزه فقه می خواند باید چالش های 
حقوقی را بشناسد و بداند حقوق کجا با فقه درگیر 
می شود یا مثال اگر کسی فلسفه می خواند باید 
در حوزه فلسفه چالش های جدید را بشناسد. ما 
فلسفه کالسیک می خوانیم یا اسالمی و باید دائما 
بدانیم که در مثال در آغاز هزاره سوم مهم ترین 
چالش های فلسفی و کالمی چه چیزهایی هستند 
و در این فضا چگونه می شود از دین دفاع کرد. 
وقتی که فرد با این فضاهایی که االن در بیرون 
و  پژوهش  به  اصال  است،  بیگانه  است،  مطرح 
تحقیق بیشتر فکر نمی کند. بخش زیادی از این 
مشکالت با یک بازتنظیمی در ساختارها قابل حل 

است. 
  • خب برگردیم به خود اثر! فرمودید این کتاب 
مقداری هم پژوهشی است، فکر می کنید سطح 

مخاطبان را تا چه حد پوشش می دهد؟ 
این کتاب مورد ارزیابی ها و نظارت های دقیقی 
از طرف کارشناسان این حوزه قرار گرفته است 
و شاید ناخواسته! سطح کتاب باالتر از سطح دو 

حوزه شده باشد، مخصوصا جلد اول این کتاب. از 
آنجا که قرار بود دیدگاه اسالمی را مستند بیان 
کنیم، نیاز به این داشتیم که به فراخور بعضی 
در سطح  که  کنیم  ذکر  را  مطالبی  بحث ها،  از 
بعد  دیدم  بعدها  اما  است،  حوزوی  مخاطبین 
از تألیف، بخش عمده  کسانی که از این کتاب 
عنوان  به  و  بودند  دانشگاهیان  کردند  استقبال 
مرجعی برای مطالعات دینی مباحث اسالمی زنان 
در دانشگاه در رشته مطالعات زنان قرار گرفت. 
برخی  در  کتابخوانی  مسابقات  دارم  خبر  حتی 
دانشگاه ها حول این کتاب برگزار شد. نیز منبع 
برخی دوره های پودمانی در رشته مطالعات زنان 

بود. 
  • در کدام دانشگاه ها؟  

تهران  دانشگاه  در  دوستان  بعضی  مشخصا 
به  را  کتاب  پودمانی  و  مطالعاتی  دوره های  در 
دانشجویان معرفی کردند. همچنین برای واحد 
زنان،  مطالعات  رشته  در  اسالم  در  زن  درسی 

دانشجویان به این کتاب ارجاع می شوند. 
عالوه بر این ورژن های خالصه تری از این کتاب 
توسط خود بنده تهیه شد و در دسترس برخی از 
مراکز فرهنگی بین المللی هم قرار گرفت. واحد 
تهیه متون در مرکز مدیریت مرکز برادران، برای 
تألیف ده کتاب و ترجمه آن ها، تفاهم  نامه ای با 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی داشت که 
درباره  به صورت خالصه  را  اسالم  دیدگاه های 
مسائل مختلف بیان کند. آن ها کتاب های زیادی 
را بررسی کردند و کتاب »زن در اسالم« را برای 
تلخیص انتخاب کردند. خالصه ای 60 الی 70 
صفحه ای از هر دو مجلد تهیه کردم و در اختیار 
گذاشتم که فقط و فقط شامل بخش هایی می شد 
که دیدگاه اسالمی را توضیح می داد و بخش های 
مقایسه ای و تطبیقی و اشکاالت و شبهات نبود. 

به نظر می رسد  بیان فرمودید  این طور که   •   
قدرت استدالل را به طالب یا پژوهشگرانی که 

در این عرصه ها فعالیت  دارند می دهد. 
فکر می کنم این اتفاقی است که در این کتاب 
به  منحصر  من  کتاب  این که  نه  البته  می افتد. 
فرد باشد در این مسئله. کتاب های خیلی خوب 
دیگری هم قبل و هم مقارن و هم بعد از کتاب 

بنده نوشته شده و خواهد شد انشاءاهلل. 
اما شاید بشود گفت که این دو کتاب روی هم  
یک مجموعه کامل است، از این جهت که به 
مبانی پرداخته، به حقوق و تکالیف هم پرداخته 
و از این جهت که مقارنه و مقایسه و تطبیقی با 
تفکرهای رقیب هم دارد ضمن این که می کوشد 
برتری تفکر اسالمی را نشان دهد، حتما این گونه 
است که زمینه بحث و گفت وگو و مباحثه طالب 

را در حوزه مطالعات زنان و خانواده باال می برد. 
  •در کتاب های خودتان بحث های مقایسه ای با 

ادیان دیگر هم هست؟ 
به مناسبت بررسی شده است. نگرش تطبیقی 
وجود دارد، اما بررسی ادیان دیگر در حوزه تطبیق 
خیلی مهم نیست. در بعضی از موارد مثل بحث 
از جایگاه انسانی یا ارزشی زن که گفتار یک و 
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که  هایی  آسیب  از  یکی  افزود:  است،  اسالمی 
این رسانه بر پیکره جامعه اسالمی وارد می کند 
دانشجویی  دفتر  مسئول  است.  ذهنی  آسیب 
را  مردم  و  رسانه  میان  محلل  نبودن  الر   شهر 
از مهم ترین عوامل تأثیرگذاری رسانه های بیگانه 
بر عموم مردم دانست و اظهار کرد: عمده ترین 
آگاهی دادن  را  هجمه  این  با  مقابله  راهکارهای 
این رسانه ها  بودن  آسیب زا  راستای  در  به مردم 
برشمرد. پیشبین استفاده از بازی های کامپیوتری 
آسیب زا  عوامل  از  دیگر  یکی  را  غرب  تولید 
کامپوتری  بازی های  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی 
غربی با هدف تخریب ذهن کودکان و نوجوانان 
طراحی شده است. وی با بیان این که رسانه ملی 
نیز خالی از اشکال نیست، خاطرنشان کرد: رسانه 
نیز به دنبال راضی نگه داشتن بخش عظیمی از 
مخاطبان خود با عالیق و سالیق متفاوت است 
و بعضا برنامه هایی را پخش می کند که آسیب زا 

است.

برگزاری نشست با عنوان اهمیت 
مقاله و مقاله نویسی در مدرسه زهرای 

اطهر)س( الرستان
,نشستی با عنوان اهمیت مقاله و مقاله نویسی 
زهرای  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
اطهر)س( شهر الرستان استان فارس برگزار شد.

معاون  روستا،  حجت االسالم  نشست  این  در 
ابیطالب)ع(  بن  علی  علمیه  حوزه  پژوهشی 
الرستان با اشاره به اهمیت مقاله و مقاله نویسی 
نویسی  مقاله  و  مقاله  در  بحث  نخستین  گفت: 
انتخاب موضوع است و این یعنی توجه به این که 

چه مطالبی مورد نیاز اطرافیان است.
وی افزود: برای مقاله نویسی خوب باید  موضوع 
به درستی شناسایی شود، یعنی همان گونه که در 
یک ساختمان اول بحث ایمنی و بعد کار مطرح 
انتخاب  اول  نیز  مقاله نویسی  بحث  در  می شود، 

موضوع و بعد فنون دیگر باید رعایت شود. 
معاون پژوهشی حوزه علمیه علی بن ابیطالب)ع( 
الرستان انتخاب یک موضوع خوب برای مقاله 
را مستلزم تحقیق و تفحص دانست و اظهار کرد: 
محور  حول  که  باشد  گونه ای  به  باید  موضوع 
اصلی بگردد، در غیر این صورت مخاطب دچار 

سر درگمی می شود.
یک  تیتر  این که  بیان  با  روستا  حجت االسالم 
تیتر  داد:  ادامه  است،  اثرگذار  بسیار  موضوع 
می تواند در مخاطب ایجاده انگیزه و شوق کند. 

مخاطب  را  نویسی  مقاله  از  مرحله  دومین  وی 
مقاله نویسی  امر  در  که  کرد  بیان  شناسی 
در  مخاطبان  زیرا  است،  اهمیت  حائز  فوق العاده 
باید  و  هستند  متفاوت  مختلف  سنی  رده های 
مقاالت  متن  در  مطالب  آنها  نیاز  با  متناسب 

دو جلد یک کتاب است، طبیعتا برای نشان دادن 
تفکر اسالمی و برتری آن، هم نظر اسالمی را 
فالسفه  میان  -که  غرب  در  سنتی  نگرش  با 
آن ها  مشهور بوده- مطرح و مقایسه کردیم و 
هم به صورت کامال خالصه با ادیان مسیحیت 

و یهودیت. 
تاریخ  در  موجود  نگرش های  دادن  نشان  برای 
فلسفه و ادیان نسبت به زن و بیان این که طبق 
بر  یکی  چگونه  نگرش ها  این  تاریخی  توالی 
دیگری انباشته شد و نگرش زن ستیزی در طول 
تاریخ شکل گرفت، به دیدگاه های مختلف و از 
فیلسوفان مسیحی،  از  و عباراتی  جمله مطالب 
استناد کردم و اشاراتی به آنچه در متون یهودیت 
و مسیحیت آمده داشتم، ولی نه این که به طور 
خیلی گسترده از تمام منابع و مآخذ آن ها نام ببرم.  
 یکی از طرف های تطبیق و بررسی و مقایسه 
است؛  فمینیستی  نگرش های  کتاب،  در  ما 
با  اسالمی  و  مذهبی  تفکر  اصلی  چالش  چون 
نگرش های فمینیستی است و به همین دلیل ما 
سعی کردیم در اکثر قسمت های کتاب، این را 
نشان بدهیم؛ مثال بحث جایگاه ارزشی، برابری 
و  هویت  و  مرد  و  زن  میان  نسبت  تناسب،  و 
مادری،  مثل  بحث هایی  و  جنسیتی  نقش های 
خشونت و همسری و دیگر موضوعات مرتبط، 
دیدگاه های گرایش های فمینیستی را ذکر کنیم 
و آن ها را هم به نقد و بررسی بگذاریم. با این که 
این  کتاب »زن در اسالم« است و قاعدتا نباید 
در آن به طور مشخص و مجزا فمینیسم مطرح 
را  فمینیستی  دیدگاه های  ما  چون  اما  شود، 
رقیب های قدرت مندی می دانیم و باید طالب و 
نیز دانشجویان از این تفکرات مطلع شوند، آخرین 
گفتار جلد یک، به اهم نگرش های فمینیستی 
تطبیق  نظر  از  گفت  می شود  و  دارد  اختصاص 
و مقایسه و مقارنه در این بحث، کتاب در حد 

خودش قابل قبول است. 
االن در وضعیت نسبتا خوبی هستیم. واقعا زمانی 
بود که به جز کتاب شهید مطهری که در زمانه 
خودش انقالبی در بحث مطالعات اسالمی زنان 
در کشور ما به پا کرد، کتاب دیگری وجود نداشت؛ 
این حوزه  به  توجه  چون کسی آن موقع اصال 
مطالعاتی نداشت و ناظر به شبهات و مسائل روز 
حرفی زده نشده بود. فرمایشات عالمه طباطبایی 
هم که در میانه المیزان ذکر شده و به صورت 
مجزا چاپ نشده بود و در دسترس همگان نبود، 
در  عالمه  فرمایشات  استواری  و  قیمت  اگرچه 

المیزان انصافا منحصر به فرد است. 
این  در  خوبی  کتاب های  اخیر  سال های  در 
برد.  اسم  می شود  که  است  شده  نوشته  حوزه 
مرکز تحقیقات زن و خانواده و شورای فرهنگی 
برخی  چاپ  به  اقدام  تهران  در  زنان  اجتماعی 
کتاب هایی کردند که این خأل را پر کردند، بعضی 
والمسلمین  حجت االسالم  مثل  نویسندگان  از 
زیبایی نژاد و هم آقای دکتر بستان و آقای دکتر 
نوشتند.  زمینه  این  در  کتاب هایی  حکمت نیا، 
کتاب های مجموعه ای مثل دانش نامه فرهنگ 

فاطمی در این سال ها چاپ شد که سه جلد این 
کتاب اختصاص دارد به مباحث زنان و خانواده و 
به صورت مقاالت دایرةالمعارفی و دانش نامه ای 
در بحث زنان و خانواده است. جسته و گریخته 
که  است  شده  بازار  وارد  زیادی  کتاب های 
پایان نامه  از  آن ها کتاب هایی هستند که  اغلب 
می دهد  نشان  این  که  شدند  کتاب  به  تبدیل 
به  دکتری  و  ارشد  در  متعددی  پایان نامه های 
سمت مطالعات زنان گرایش پیدا کردند. عالوه 
و  پژوهشی  علمی-  فصل نامه های  این ها،  بر 
علمی- ترویجی و علمی- تخصصی هم در حوزه 
زن و خانواده وجود دارد. کنگره ها و همایش های 
سال های اخیر که هر کدام فراخوان هایی داشتند 
و منتج به چاپ مجموعه مقاالتی شده است، هم 
در خور توجه است و باز هم این مسیر ادامه دارد. 
نمی توانم بگویم کتاب من جایگاه خاصی در بین 
این همه کتاب های خوب دارد، اما این هم کتابی 
است که خواسته مخصوصا اول مبانی را طرح 
کند، مبانی مثل شاه کلید هستند و ما می توانیم 
با این شاه کلیدها گره های بیشتری را باز کنیم. 
شروع کردن از مباحث حقوقی و تکالیف شروع 
کردن از وسط کار است، ولی وقتی از مبانی شروع 
می کنیم دکترین بزرگی طراحی می کنیم و برای 
پارادایمی  چه  در  که  می کنیم  روشن  مخاطب 

حرف می زنیم. 
این که  به دلیل  از اختالف نظرها    چون برخی 
پارادایمی است، شاید هیچ وقت حل نشود. اما 
و  مبانی  چه  اساس  بر  می کنیم  روشن  وقتی 
اساسی بحث می کنیم، حتی اگر خواننده ای هم 
باشد که خروجی این پارادایم را نپذیرد، به شرط 
این که تعصب نداشته باشد، می فهمد این بحث 
از یک منطق تبعیت می کند و در منطق خودش 
موجه است. معتقدم این سبک نوشتن خیلی به 
بعضی ها  چون  می خورد؛  بین الملل  فضای  درد 
که دنبال دانش هستند با تعصب کمتری برخورد 
می کنند و می خواهند بفهمند که تفکر اسالمی از 
صفر تا صد و از صدر تا ذیل راجع به زنان چه 

می اندیشد و چه راهکاری ارائه می دهد.  
  • فصل های این دو کتاب دقیقا به چه مباحثی 

می پردازد؟ 
ما در این کتاب بحث جایگاه انسانی را با یک 
تم  یک  با  را  ارزشی  جایگاه  بحث  فلسفی،  تم 
فلسفه اخالقی، بحث تفاوت ها را در دو بخش 
کردیم.  بحث  دینی،  ادبیات  و  علمی  ادبیات 
نسبت میان زن و مرد فصلی دیگر و هویت و 
نقش های جنسیتی که اولی یک بحث ماهیتی 
و روان شناختی و دومی یک بحث جامعه شناختی 
است هم دو موضوع مهم این کتاب هستند و نیز 
بحث های مربوط به برابری و تناسب و مکملیت 
که دیدگاه های رقیب یکدیگر هستند، نیز بحث 
شده اند. صرف نظر از اشکاالت و ایراداتی که حتما 
در این کتاب موجود است، توانستیم مجموعه ای 
این  فمینیسم  پیوست  با  که  دهیم  شکل  را 
مجموعه کامل شد. در جلد دوم در حوزه فردی به 
بحث بلوغ دختران پرداختیم و تفاوت و توجیهات 

آن با پسران را بررسی کردیم.
 به بحث عبادت های فردی زن و مرد اشاراتی 
اجمالی داشتیم. در بحث خانواده از بحث ازدواج 
شروع کردیم تا مباحث طالق و این میان هر چه 
بحث راجع به خانواده در حوزه حقوق و تکالیف 
می شده است، طرح کردیم. درواقع بحث خشونت 

پیوستی به این فصل است. 
احکام اسالمی و منطقی که این احکام دارد از آن 
تبعیت می کند، تبیین شد. نیز اهداف دین از این 
احکام مورد تأکید قرار گرفتند و تأکید بر اهداف و 
ذکر آداب عمل به احکام، شاید در این کتاب یک 
ویژگی باشد؛ به این معنا که اسالم احکامی دارد و 
نباید بدون توجه به اهداف دین از احکام استفاده 
کنیم؛ چون باعث می شود احکام به ضدخودشان 

تبدیل شوند. 
  • این بحث را اول بار خود شما مطرح کردید؟ 

 ایده این بحث از فرمایشات عالمه طباطبایی 
اخذ شده است که بنده در بحث خانواده خیلی 
نسبت به این قضیه تأکید دارم. بحث آداب هم 
حقوق  فرهنگ  را  آن  اسم  بنده  که  همین طور 
تکالیف  و  احکام  و  حقوق  چون  گذاشته ام؛ 
می خواهند نظام حداقلی در روابط انسان ها شکل 
دهند، اما خیلی وقت ها ما از فهم فرهنگی راجع به 
حقوق بی بهره می مانیم، لذا ممکن است کسی از 
حق خودش سوءاستفاده کند. فرهنگ حقوق یک 
بحث اخالقی است ناظر به آدابی که انسان باید 
رعایت کند تا زندگی در بستر حقوق، لطیف شود. 
مثال در بحث بسیار چالشی تعدد زوجات ضمن 
این که احکامش را توضیح دادم و خود بحث تعدد 
زوجات را توجیه کردم، چیزی هم به نام آداب 
آورده ام. خیلی از مشکالت برای رعایت نکردن 
احکام است. خیلی هم برای رعایت نکردن آداب 
و اخالق فی مابین. بعضی از این نقطه های ایده آل 
در بحث ها هم طرح شده است؛ مثال اگر همسری 
و احکامش طرح شده، الگوی ایده آل همسری 
هم کنارش آورده شده. سعی کردیم مجموعه ای 
تحویل بدهیم که ضمن این که دانش حقوقی و 
فقهی  خواننده باال می رود، فهم فرهنگی اش هم 
از این مباحث باال رود. بخش آخر کتاب هم به 
نقش زنان در مشارکت های سیاسی و اجتماعی 

پرداخته است. 
  • فرمودید این کتاب ها به درد فضای بین الملل 
کاری  کتاب ها  این  ترجمه  برای  آیا  می خورد، 

صورت گرفته است؟ 
برای  را  کتاب  این  مباحث  من  که  بار  اولین 
گروهی از زنان فعال عرب مطرح کردم، اینقدر 
مطالب کتاب برای برخی شان جدید و تازه بود 
که خودشان اقدام به ترجمه کردند و بخش هایی 
از  صرف نظر  اما  شد.  ترجمه  کویت  در  آن  از 
آن، ظاهرا با صحبت هایی که مرکز ما با مرکز 
الحضارة داشته اند، جناب آقای دکتر سبحانی یکی 
از کتاب هایی که الزم دانستند ترجمه شود همین 
کتاب »زن در اسالم« بوده است. البته اطالعات 
دقیق ندارم، ولی ظاهرا هم به زبان عربی، هم 

انگلیسی در حال ترجمه است.
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اخبار مدارس
علمیه  حوزه  پژوهشی  معاون  شود.  گنجانده 
بر موضوع  ابیطالب)ع( الرستان عالوه  بن  علی 
امر  در  مخاطب شناسی  بحث  مقاله نویسی 
تدریس و تبلیغ را نیز مهم برشمرد و افزود: برای 
به شرایط  توجه  با  نیاز است  مقاله نویسی موفق 

زمانه مخاطب خود را به درستی بشناسیم .

برگزاری نشست بررسی اهمیت و 
نقش پژوهش در زندگی در مدرسه 

الزهرا)س( اندیمشک
در  پژوهش  نقش  و  اهمیت  بررسی  ,نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  زندگی 

شهر اندیمشک برگزار شد.
کرمعلي  االسالم  حجت  نشست  این  در 
در  جعفر صادق)ع(  امام  حوزه  مدیر  شیرمهدي، 
سخناني با بیان ارزش پژوهش در مباحث دیني 
علم  از  باالتر  گنجي  هیچ  که  آنجایي  از  گفت: 
فرد  و  علم  جوینده  روایت  به  توجه  با  نیست، 
شمرده  بزرگ  آسمان ها  ملکوت  در  پژوهشگر 
مي شود.وی افزود: در حدیث است مردي به امام 
احادیث شمارا  صادق)ع( عرض کرد، فردی که 
نشر دهد داراي مقام باالتري است یا زاهد شیعه؟ 
امام صادق فرمودند: »کسي که احادیث مارا نشر 
این  مي دهد و سبب قوت قلب شیعیان مي شود 
امام  حوزه  است«.مدیر  بهتر  عابد  ازهزار  فرد 
صادق)ع( اظهار کرد: کسب علم و پژوهش دیني 
باید ما را بسوي بندگي و حقیقت جویي سوق دهد 

و  به علوم کسب شده عمل کنیم. 
حجت االسالم شیرمهدی ادامه داد : علم زماني 
ما را به حقیقت مي رساند که بدانیم همه چیز از 
خداست و بعد از آن به تکلیف خود عمل کنیم و 
تا دیگر مشغول  باشیم،  امر خداوند  انجام  دنبال 

دنیا نشویم.
وی خاطرنشان کرد: طلبه باید در علوم حوزوي 
به دنبال کسب علم و نوکري اهل بیت)ع( باشد 
چرا که کسب این علوم با هدف برتري جویي یا 
صبغه دنیایي در نهایت فرد را به انزوا و دوري از 

فضاي حوزه مي کشاند.  

برگزاری نشست بررسی عوامل وسعت 
رزق و روزی در مدرسه حضرت فاطمه 

محدثه)س( اصفهان
,نشست اخالقی با موضوع عوامل وسعت رزق 
علمیه  حوزه  محقق  و  استاد  حضور  با  روزی  و 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم علی حق شناس، 
آیات  اساس  بر  گفت:  حوزوی  مؤلف  و  محقق 
خوش گویی،  اخالقی  عمل  سه  روایات،  و 

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست 
با  استهبان  شهر  الزهرا)س(  خواهران 
حضور امام جمعه این شهر برگزار شد.

حجت االسالم خاوری امام جمعه استهبان در این 
نشست گفت: امام حسن عسکری)ع( می فرمایند 
»خواندن نمازهای فریضه و نافله، قرائت زیارت 
کردن،  راست  دست  در  عقیق  انگشتر  اربعین، 
گذاشتن  خاک  بر  سجده  هنگام  در  را  پیشانی 
از  گفتن  بلند  را  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم  و 

نشانه های مؤمن است«.
وی افزود: در روایت تأکید شده است که در روز 
از قدم بردارد، مگر  انسان نمی تواند قدم  قیامت 
را در  پاسخ دهد: عمرت  به چهار پرسش  اینکه 
چه راهی مصرف کردی، جوانیت را در چه راهی 
گذراندی، مال خود را در چه راهی هزینه کردی 

و جسمت را در چه راهی فرسوده کردی.
پیامبر  شد:  یادآور  استهبان  شهر  جمعه  امام 
اکرم)ص( نیز می فرمایند »پنج چیز را قبل از پنج 
چیز قدر بدان؛ جوانی را قبل از پیری، سالمتی 
را قبل از بیماری، ثروت را قبل از فقر، آرامش را 

قبل از گرفتاری و حیات را قبل از مرگ«.

برگزاری نشست 
اخالقی با حضور امام 

جمعه در مدرسه علمیه 
الزهرا)س( استهبان

ما  دشمن  چیست؟  ما  هدف  و  ما  »هویت  بیداری  و  شفاف سازی  جلسه 
کیست؟« با حضور حجت  االسالم طائف از اساتید حوزه در سالن اجتماعات 

مدرسه علمیه خواهران الغدیر تهران برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم طائف گفت: طی 36 سال از انقالب ما تاکنون شدیدترین دوران 
را در دو جنگ نرم )تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی( و سخت )کشتار، تسخیر، آتش زدن 

و..( پشت سر گذاشته ایم.
شبیخون  در  است،  جریان  در  ما  علیه  سخت  جنگ  شدیدترین  نیز  امروز  کرد:  تصریح  وی 
فرهنگی دشمن سعی بر آن دارد تا بر فکر و اندیشه مردم به گونه ای اثر گذارد تا مردم به راهی 
بروند که آن ها می خواهند، هدف آن ها فقط فکر است؛ همان کاری که شیطان با پدر ما آدم 

انجام داد، فکر حضرت آدم)ع( را با خواسته خودش همراه کرد.
استاد حوزه علمیه بیان داشت: شاخص دشمن در جنگ نرم شامل بررسی ابزار و محتوا است؛ 
جنگ تحمیلی ما، جنگ سرنوشت نبود سه خط وجود داشت، یا ما آن ها رامی بریم، یا آن ها 
ما را می برند و یا قرارداد بسته می شود و صلحی صورت می گیرد؛ اما جنگ االن دو خط است 
و خط سومی ندارد یا ما باید ببریم یا آن ها باید ببرند! االن در واقع جنگ با ماست که دارد در 
سوریه و لبنان اتفاق می افتد؛ االن بیشتر از زمان جنگ تحمیلی حساسیت وجود دارد و سختی 

های آن به مراتب بیشتر است.
وی افزود: اگر کمی توجه کنیم به چند سوال می رسیم که حضرت امام خمینی)ره( و در ادامه 
ایشان، مقام معظم رهبری پاسخ آنها را گفته اند؛ اما این سئواالت مهم شامل هویت ما چیست 
و کجاست؟ هدف ما کجاست؟ نسبت به هدف ما در کجا ایستاده ایم؟ دشمن ما کیست؟ است.

حجت االسالم طائف یادآور شد: ما را به اسم و هویت ملت انقالبی ایران می شناسند و هدف 
ما با توجه به گفته های امام خمینی)ره( شامل آماده کردن مردم برای انقالب، جمع کردن 
بساط رژیم شاهنشاهی از ایران و تشکیل حکومت اسالمی و رساندن پرچم به دست صاحبش 

می شود.
وی بیان کرد: وقتی امام می فرمایند »این پرچم باید به دست صاحبش برسد«، پس هدف ما 
این می شود که امام زمان)عج( از پس پرده غیبت بیرون  آیند؛ به غیر از ایران هیچ کشوری 

اعتقاد و تالش برای این هدف را ندارد، به همین دلیل این شد هویت ما.
استاد حوزه علمیه در ادامه با گریز به مسائل هسته ای و باز کردن برخی مسائل سیاسی گفت: 
با توجه به بیانات مقام رهبری هدف ما از دستیابی به انرژی هسته ای به این دلیل است که 
کشورهای دارای دانش انرژی هسته ای بومی شده قدرت برتر محسوب می شوند، لذا اگر تمام 
تأسیسات آن ها خراب شود ظرف شش ماه مجدد می توانند احیا کنند و ما باید به این دانش 

دسترسی پیدا کنیم؛ چرا که به گفته ی امام علی)ع( دانش قدرت است.

برگزاری نشست »هویت ما و هدف ما چیست؟ 
دشمن ما کیست؟« در مدرسه الغدیر تهران

االوصیاء)عج(  خاتم  مدرسه  در  ظهور  وقایع  و  رخدادها  از  آگاهی  نشست 
شهر فاضل آباد استان مازندران برگزار شد.

تجری استاد و کارشناس امور مهدویت در این نشست با بیان وقایع پیش از ظهور گفت: 
خروج سفیانی یکی از وقایع قبل از ظهور است که در مورد خصوصیات او در منابع شیعه 
و حالل  را حالل  فرد حرام خدا  این  است؛  و خون آشام  بسیار سفاک  است شخصی  آمده 

خدا را حرام می کند.
وی افزود: امام رضا)ع( می فرمایند قیام امام مهدی)عج( و خروج سفیانی حتمی است همچنین 
ایشان مکان خروج سفیانی را دمشق و زمان خروج را ماه رجب عنوان می کنند؛ پیامبراکرم)ص( 
در روایتی درباره جنایات سفیانی می فرمایند او 3هزار نفر را می کشد و بیش از 100 زن را هتک 

حرمت می کند.
کارشناس مهدویت تصریح کرد: از دیگر رخدادهای پیش از ظهور قیام سید خراسانی است که 
از امام باقر)ع( روایت شده است جوانی از نسل هاشم که در دست راست وی خال است و از 

طرف خراسان با پرچم های سیاه خروج می کند با لشکر سفیانی می جنگد.
وی اظهار کرد: از دیگر رخدادهای قبل از ظهور قیام یمانی، قیام سید حسنی، قیام یمانی مصر 
و قیام اهالی طالقان است. همچنین در رابطه با روز ظهور روایاتی وارد شده است که نشان 

می دهد روز به احتمال زیاد روز جمعه است.

برگزاری نشست آگاهی از رخدادها و وقایع 
»زنان ظهور در مدرسه خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد پیوسته  نشست های 

با  مادری«  استراتژی  یا  استراتژیک 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور 

حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.
ضامنی  نشست ها  این  جلسه  نخستین  در 
رهنمودهای  از  استفاده  زنان،  مسائل  پژوهشگر 
در  نشدن  گرفتار  راهکار  را  انقالب  معظم  رهبر 

گرداب شبهات اجتماع دانست.
صورت  زمانی  جامعه  اصالح  کرد:  تصریح  وی 

می گیرد که در جامعه فضای تزکیه مهیا باشد.
کارشناس عرصه خانواده در ادامه گفت: خداوند 
تعبیر  جماعت  در  را  تزکیه کننده  اعمال  بیشتر 
کرده است.وی قرار گرفتن در مدار مراجع تقلید 
و اطاعت از مرجع تقلید که در اصل والیت فقیه 

است را از مهمترین نقطه نظرات شیعه دانست.
پیوسته  نشست های  سلسله  که  است  گفتنی 
»زنان استراتژیک یا استراتژی مادری« با حضور 

کلیه طالب و عالقه مندان برگزار می شود.

برگزاری 
نشست های »زنان 

استراتژیک و استراتژی 
مادری«
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اخبار مدارس
خوش رویی و خوش خویی از عوامل وسعت روزی 
افزود:  کریم  قرآن  آیات  به  استناد  با  وی  است. 
خوش گویی دو مقوله زیبا حرف زدن و حرف زیبا 
زدن را در بر می گیرد که نتیجه آن اصالح اعمال 

و آمرزش گناهان است.
مصادیق  از  یکی  حوزوی  محقق  و  استاد 
داد:  ادامه  و  دانست  ارحام  صله  را  خوش خویی 
از  بازدید صله رحم است و هدف  و  مقدمه دید 
صله رحم تنها دیدن نیست، بلکه همدردی مالی 

و روحی با دیگران است. 
حجت االسالم حق شناس ادای دو فریضه واجب 
خمس و زکات را از دیگر عوامل وسعت رزق از 
نظر اقتصادی برشمرد و گفت: تمام آیات مربوط 

به انفاق و زکات شامل خمس هم می شود.
از  دیگر  یکی  تدبیر  حسن  کرد:  تصریح  وی 

عوامل وسعت رزق و روزی است.

برگزاري نشست بررسی مسائل 
سیاسي روز و خلیج فارس در مدرسه 

امام خمیني)ره( رباط کریم
خلیج  و  روز  سیاسي  مسائل  بررسی  ,نشست 
در  سیاسي  مسائل  کارشناس  حضور  با  فارس 
رباط  خمیني)ره(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه 

کریم برگزار شد.
در این نشست راسخي، کارشناس مسائل سیاسی 
پیرامون مسائل سیاسي روز خلیج فارس به ایراد 
سخنراني پرداخت و گفت: در حوزه خلیج فارس 
توجه به این نکته بسیار مهم است که کشورهایي 
همچون عربستان  هیچ گونه استقاللي در حوزه 
نفت ندارند و نفت را فقط براي فروختن و خریدن 
تسهیالت نظامي یا سرمایه گذاري در کشورهاي  

غربي مي خواهند
وی افزود: این کشورها مي خواهند با کاهش دادن 
قیمت نفت اوضاع ایران را تحت نظر بگیرند که 

این آرزویي کاماًل محال است .
که  حال  کرد:  اظهار  سیاسی  مسائل  کارشناس 
مذاکره  در حال  ایران  دیگر مي بینند  کشورهاي 
خود  موضع  است  جهاني  قدرت  بزرگ ترین  با 
خود  رابطه  بهتر شدن  در  سعي  و  داده  تغییر  را 
کشور  که  بدانند  را  این  باید  اما  دارند،  ایران  با 
برابر  ایران همان گونه که در  جمهوري اسالمي 
گردبادهاي تند دوران انقالب و دفاع    مقدس 
برابر تزویرها و  ایستادگي کرد، در  با تمام توان 

دوستي هاي دروغین آنها هم مي ایستد.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  راسخی 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  داعش  تروریستی  گروه 
نقشه هاي  تمام  دیني  عالمان  و  نخبگان  وجود 
این گروهک نقش بر آب مي شود و کشورهایي 
که از آنها حمایت مي کنند نیز این را مي دانند که 
نمي توانند به اتحاد مسلمین صدمه اي وارد کنند.

نشست توجیهی ازدواج و فرزندآوری 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
استان  ترکمن  بندر  شهر  الزهرا)س( 

گلستان برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم کیایی مدیر مدرسه 
علمیه امام صادق)ع( شهر بندر ترکمن بیان کرد: 
فرماید »َوِمن  آیه 21 می  خداوند در سوره روم 
لَِتسُکُنوا  اَزواجا  اَنُفِسُکم  ِمن  لَُکم  َخلََق  اَن  ایاتِِه 
اِلَیهَا؛ برای شما از جنس خودتان جفتی آفریدیم 
که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید 

و میان شما رافت و مهربانی برقرار می شود«.
وی افزود : با توجه به این آیه خداوند هدف از 
ازدواج را آرامش و تسکین روان آدمی می داند. از 
مهم ترین چیزهایی که مرد و زن در زندگی نیاز 
ازدواج  با  که  است  محبت  و  مهر  به  نیاز  دارند، 

محقق می شود.
درهم  ازدواج  برکات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
دیگران  بهتر  کردن  درک  و  خودبینی  شکستن 
می کنند،  پسرازدواج  و  دختر  که  هنگامی  است. 
کانون خانواده را بنا نهاده مسئولیت پذیر می شوند.

روابط  را  ازدواج  قبل  آسیب های  از  یکی  وی 
آزاد با جنس مخالف دانست و خاطرنشان کرد:. 
چیزی،  هر  داشتن  دوست  و  خیابانی  عشق های 

انسان را در مقابل او کر و کور می کند.

برگزاری نشست 
توجیهی ازدواج و 

فرزندآوری  در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( 

بندرترکمن

علمیه  حوزه  ساختمان  در  پژوهیار  تخصصی  افزار  نرم  آموزش  کارگاه 
خواهران استان تهران برگزار شد.

این  این که  بیان  با  پژوهیار  تخصصی  نرم  افزار  پروژه  مدیر  سلطانی،  فرحناز  کارگاه  این  در 
محصول نخستین نرم افزار بومی استناددهی است، گفت: این نرم افزار دارای قابلیت های باالیی 

برای انجام امور پژوهشی است.
ذخیره  آیتم ها،  موضوعی  ذخیره  پژوهیار،  کتابخانه  در  آیتم ها  انواع  ذخیره  افزود:  وی 
صدا  فیلم،  هنری،  اثر  وب،  صفحات  ذخیره  نرم افزار،  در  نیاز  مورد  کتاب های  کتابشناسی 
و  وب  صفحه  ذخیره کردن  قابلیت  کتابخانه ها،  و  فهرست ها  به  دسترسی  امکان  نقشه،  و 
نرم  قابلیت های  و  ویژگی ها  جمله  از  همزمان سازی  امکان  آن،  روی  بر  یادداشت نگاری 

افزار پژوهیار است. 
افزار  نرم  آموزش  و  محتوایی  کارشناس  احمدخانی،  مریم  همچنین  کارگاه  این  در 
همچون  استناددهی  رایج  و  استاندارد  شیوه های  پیرامون  مقدمه ای  بیان  با  پژوهیار 
تسریع  تسهیل،  منظور  به  را  استناددهی  افزارهای  نرم  از  استفاده   ،APA و  ونکوور 
ضروری  استاندارد  و  صحیح  استناددهی  در  آن  تأثیر  و  پژوهش ها  در  نظم بخشی  و 

دانست. 
وی در ادامه به نحوه چگونگی ورود منابع و مآخذ از طریق جست وجو در پایگاه های اطالعاتی، 

به صورت دستی و نیز درج منابع ذخیره شده پرداخت. 
گفتنی است، در بخشی از این کارگاه یک روزه، شرکت کنندگان با نصب نرم افزار، با نحوه به 

کارگیری آن در تحقیق و پژوهش به صورت عملی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار تخصصی 
پژوهیار حوزه علمیه خواهران استان تهران 

بابل  علمیه خواهران عصمتیه شهر  مدرسه  در  عبرت ها  و  عاشورا  نشست 
برگزار شد.

عبر  ت پذیری شامل  دینی گفت:  کارشناس مسائل  نصراله زاده،  این نشست حجت االسالم  در 
انگیزه و اندیشه است و اگر با انگیزه و اندیشه ائمه اطهار)ع( مأنوس شویم در مرحله عمل و 

اخالق هیچ مشکلی نخواهیم داشت. 
وی افزود: در حال حاضر دشمن با تمام امکانات خود تالش می کند تا با نفوذ در خانواده ها آنها 

را از کالم الهی، ارزش های دینی و زندگی سالم دور نگه دارد.
انحرافی  فیلم های  و پخش  ماهواره  وسیله  به  کرد: دشمن  بیان  دینی  مسائل  کارشناس 
نمی توانند  مادران  این  دیگر  این صورت  در  و  کند  نفوذ  مادران  افکار  بر  که  دارد  سعی 
تاثیرگذار  فرزند  تربیت  بر  مادر  اندیشه  که  چرا  باشند  خود  فرزندان  برای  خوبی  الگوی 

است.

نشست مهارت های زندگی مشترک و تحقق سبک زندگی اسالمی برای 
برگزار  الزهرا)س( شهر ساری  همسران طالب در مدرسه علمیه خواهران 

شد.
ابراهیم اندرخورا، روانشناس و کارشناس مسائل تربیتی گفت: هدف از تحصیل در حوزه های 
علمیه، آموزش علوم دینی، ترویج و تبلیغ آن است. مسلما حمایت همسران در این زمینه بسیار 

موثر است و از باقیات الصالحات آنان محسوب خواهد شد .
وی افزود: توجه به محیط دانشگاهی و حوزه های علمیه، خروجی این دو مرکز و مقایسه میان 

آن دو، فضای حمایتی را برای طالب از جانب همسران بیشتر می کند.
برای  تحقق  زندگی مشترک  بیان مهارت های  تربیتی ضمن  روانشناس و کارشناس مسائل 
سبک زندگی اسالمی تصریح کرد: آقایان در نظام خانواده 15 درصد و بانوان 85 درصد سهم 
دارند و بانوان زمانی می توانند این سهم خود را ایفا کنند و از عهده مشکالت زندگی برآیند که 

تحت حمایت همسران خود قرار گیرند.
تعامل  به  بتوانید  تا  بشناسید  را  خود  ویژگی هایی همسران  کنید  کرد: تالش  خاطرنشان  وی 

مثبت در زندگی برسید. 

برگزاری نشست عاشورا و عبرت ها
 در مدرسه عصمتیه بابل

برگزاری نشست مهارت های زندگی مشترک
در در مدرسه علمیه الزهرا)س( ساری ارتباطی  »مهارت های  نشست 

فرهنگی  واحد  همت  به  خانواده«  حیطه 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

فاطمه)س( تهران برگزار شد.
قادری مشاور حوزه در ابتدای این نشست تصریح 
کرد: اقتدار مرد باید منجر به ریحانگی زن شود .

وی افزود: زندگی همانند جاده ای زیبا و پر پیچ 
جاده  از  درگذر  تواند  می  کسی  و  است  وخم 
زندگی موفق شود که بتواند به خوبی در هر پیچ 

زندگی انعطاف داشته باشد.
در  اقتدار  که  آثاری  به  نهایت  در  حوزه  مشاوره 
روان مردان دارد پرداخت و گفت: این آثار سبب 
زندگی،  معاش  تأمین  در  مرد  جسارت  و  جرات 
زندگی  تصمیم گیری های  در  شدت  و  سرعت 
مشکالت  تحمل  در  مرد  محکمی  و  سختی  و 

خانواده می شود.

برگزاری نشست 
»مهارت های ارتباطی در 

حیطه خانواده« در مدرسه 
حضرت فاطمه)س( تهران
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برگزاری نشست بررسی مکتب های 
نوظهور در مدرسه زهرای اطهر)س( 

الرستان
حضور  با  نوظهور  مکتب های  بررسی  ,نشست 
استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران 
فارس  استان  الرستان  شهر  اطهر)س(  زهرای 

برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم محمودیان، استاد 
حوزه و دانشگاه و کارشناس فرق و ادیان با اشاره 
در سطح  نوظهور  های  مکتب  پررنگ شدن  به 
بشری  جامعه  تمایالت  امروزه،  گفت:   جامعه 
دارد، هر چند  بیشتری  به سمت معنویت شتاب 
از لحاظ ظاهر این گونه به نظر نمی رسد، اما در 
واقع چنین است چرا که مصداق های معنویت از 

دیدگاه افراد بسیار متفاوت تعریف می شود. 
وی افزود: اگر بخواهیم یک صورت کلی از این 
بحث مطرح کنیم، باید گفت: در ادیان توحیدی 
و  می کنند  پیدا  تمایل  اسالم  سمت  به  اکثرا 
روی  شدن  بودایی  و  بودا  به  شرقی  مکاتب  در 

می آورند.
همه  چون  کرد:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
چنین  که  کسانی  و  دارند  نیاز  آرامش  به  آدمها 
مسیری را انتخاب می کنند در پی آرامش هستند. 
اما  است  دهنده  آرامش  ظاهرا  بودایی  تفکرات 
حرفی برای ابدیت انسان ها ندارد و در میان راه 

آنها را با فاصله رو به رو می کند. 
حجت االسالم محمودیان تمایل بانوان به سمت 
طالب  داد:  ادامه  و  دانست  بیشتر  را  معنویت 
باید جلسات خود را به صورت ساختار و  خواهر 
این  در  حاضر  مخاطبان  تا  کنند  ارائه  محتوایی 
گمراه  و  کنند  درک  را  واقعی  معنویت  جلسات 

نشوند.
یهود،  عقاید  و  افکار  تشریح  به  ادامه  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت  اسالم  و  مسیحیت 
رفتن مردم به سمت مکتب های نوظهور مستلزم 
وجود یک خأل است و پر کردن این خأل وظیفه 

مبلغان است.
کارشناس فرق و ادیان گفت: مکتب های جدید 
تا  می کنند  استفاده  قوی  روانشناختی  ابزار  از 
ضعیفی  مبانی  از  که  حالی  در  باشند  تأثیرگذار 
این که دارای مبانی  با توجه به  اما  برخوردارند،  
باید  و  داریم  ضعیفی  ارائه  ابزار  هستیم،  قوی 
از  تا  باشیم  داشته  راستا  این  در  بیشتری  تالش 

لحاظ استفاده از ابزار نیز تقویت شویم.

برگزاری نشست پازل کاهش جمعیت 
و تهدیدات آن  در مدرسه کوثر)س( 

ابرکوه
شهر  کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
افزایش  نشست  برگزاری  از  یزد  استان  ابرکوه 

مدرسه  در  »دشمن شناسی«  نشست 
طاهره)س(  صدیقه  خواهران  علمیه 
برگزار  مازندران  استان  نوشهر  شهر 

شد.
مشایخ  محمود  حجت االسالم  نشست  این  در 
و  دوست  شناخت  گفت:  دینی  امور  کارشناس 
دشمن از ضروریات است، دوست مانند نور است 
و  امنیت  و  نیست  ترس  و  وحشت  نور  در  که 

آسایش است.
امنیت  و  آسایش  مایه  خوب  دوست  افزود:  وی 
انسان است، ولی دشمن مانند تاریکی است، در 
تاریکی احتمال هر خطری وجود دارد. کارشناس 
امور دینی شناخت دشمن را نخستین قدم دانست 
دشمن  شخصیت  شناخت  کرد: صرف  عنوان  و 
و  شیوه  باید  بلکه  نمی کند،  جلوگیری  خطر  از 
از  ترفندهای دشمن را شناخت تا راه نفوذ او را 

بین برد.
باز می دارد،  از سعادت  را  ادامه: دشمن فرد  وی 
نیز می توانند دشمنان  حتی فرزندان و همسران 
فرد باشند، آیه 14 سوره تغابن دشمن را فردی 
معرفی می کند که انسان را از سعادت باز می دارد. 
دشمنان  کرد:  خاطرنشان  مشایخ  حجت االسالم 
را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد، دشمن 
بیرونی و درونی، دشمن آشکار و دشمن پنهان، 
و  عام  دشمن  و  فرعی  دشمن  و  اصلی  دشمن 

دشمن خاص.

برگزاری نشست 
دشمن شناسی

در مدرسه صدیقه 
طاهره)س( نوشهر

آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  کرمان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
»مدیریت پژوهش« ویژه معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران استان در 
ساختمان جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران استان کرمان خبر 

داد.
حجت االسالم حسین اهلل وردی افزود: در این کارگاه آموزشی حجت االسالم علی اکبر حصاری، 
مدیر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران به بیان مباحثی چون ضرورت 
گام های  نیازسنجی،  روش های  مدیریت،  اساسی  مراحل  پژوهشی،  امور  در  برنامه ریزی 

برنامه ریزی، تدوین و طرح برنامه پرداخت.
وی افزود: همچنین پس از پایان این کارگاه، معاونان پژوهش مداری علمیه استان کرمان در 
بیان  با جوکار، معاون پژوهش استان و عرب، کارشناس پژوهش استان به  نشستی صمیمی 

مشکالت و دیدگاه های خود پرداختند.
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان اظهار کرد: مباحثی همچون عوامل شکست یک 
پژوهش، نظارت و کنترل، تدوین مراحل کنترل و نظارت و روش های ارزیابی از دیگر مطالبی 

بود که در کارگاه آموزشی مدیریت پژوهش مطرح شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پژوهش 
در استان کرمان

کارگاه  نخستین  برگزاری  از  تهران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اجتماعات  سالن  در  خواهر  طالب  و  اساتید  حضور  با  نوین  پژوهشگری 

ساختمان مدیریت حوزه خواهران در این استان خبر داد.  
نوین، حسین خسروی،  پژوهشگری  کارگاه  در  آقامیری گفت:  حجت  االسالم سید محمدرضا 

کارشناس پژوهش به ارائه مطالبی دریاره بازشناسی روند اساسی پژوهش و تحقیق پرداخت.
وی افزود: در این کارگاه، پژوهشگری نوین و آشنایی با ابزارهای آن در عصر انفجار اطالعات 

یکی از ابزارهای تأثیرگذار در مدیریت پژوهش عنوان شد.
پایگاه های  با  آشنایی  خسروی  استاد  کرد:  اظهار  تهران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اطالعاتی همچون نورمگز، ایران داک و کتابخانه ملی و نیز نحوه به کارگیری نرم افزارهای 
تخصصی را از جمله ابزارهای الزم پژوهشگری در عصر حاضر دانست و به شرح شیوه های 

نوین انتشار پژوهش پرداخت.

مسئوالن  با  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  مشترک  نشست 
دستگاه های فرهنگی شهرستان نکا برگزار شد.

حجت االسالم غفاری در این نشست بیان کرد: امروز حوزه های علمیه با توجه به هجمه سنگین 
دشمن در جنگ نرم به خصوص در فضای مجازی، از لحاظ کیفی و کمی پاسخگوی نیاز داخلی 
و خارجی نیستند؛ از این رو باید بسترسازی مناسب جهت جذب بیشتر طالب صورت پذیرد، 
البته سیاست ما این است که حوزه را طبق معمول با حمایت های مردمی اداره کنیم و وابسته 

به دولت نباشیم.
وی افزود: حوزه های علمیه به عنوان سکان دار فرهنگ دینی در ماموریت های مختلف به دنبال 
تقویت فرهنگ دینی جامعه است و هدفش اصالح امور فرهنگ دینی بر حسب وظیفه ذاتی 

خود با همکاری سایر دستگاه های مرتبط است.
حجت االسالم غفاری اظهار کرد: در حال حاضر مدارس علمیه ما ظرفیت یک دانشگاه را دارد و 
طالب ما کارشناسان علوم دینی هستند؛ از این رو دستگاه های فرهنگی باید نیازهای فرهنگی 

و دینی خود را از حوزه های علمیه مطالبه کنند.
 مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران خاطرنشان کرد: مدرسه ریحانه الرسول نکا با حدود سه 
سال فعالیت و بیش از 50 طلبه توانسته است اقدامات مفیدی را جهت ارتقای فرهنگ دینی 
این شهر انجام دهد؛ اما برای ادامه کار به مساعدت و همکاری دستگاههای فرهنگی شهر از 

جمله سازمان تبلیغات، اوقاف و آموزش و پرورش نیاز است. 

برگزاری کارگاه پژوهشگری نوین
در حوزه علمیه خواهران استان تهران

برگزاری نشست مشترک مدیر حوزه علمیه 
خواهران مازندران با مسئوالن دستگاه های فرهنگی

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
برگزاری  از  عسلویه  شهر  الزهرا)س( 
نشست سیاسی در این مدرسه خبر داد.

سیده شریفه موسوی با بیان این که این نشست 
سیاسی به همت معاونت فرهنگی و با همکاری 
بسیج طالب این مدرسه علمیه برگزار شد، گفت: 
نماینده  رضوی،  االسالم  حجت  مراسم  این  در 

ولی فقیه در سپاه عسلویه سخنرانی کرد.
وی افزود: نماینده ولی فقیه در سپاه عسلویه در 
داعش  گروهک  تشکیل  اهداف  به  نشست  این 

اشاره کرد.
شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
عسلویه بررسی نقش جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از مردم مظلوم عراق و سوریه را از دیگر 

مباحث این نشست عنوان کرد.

 برگزاری نشست 
سیاسی در مدرسه 

علمیه خواهران 
الزهرا)س( عسلویه
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و  جمعیت  کاهش  »پازل  موضوع  با  جمعیت 

تهدیدات آن« در این مدرسه علمیه خبر داد.
لیال حاتمی زاده گفت: این نشست زیرنظر استاد 
فالح زاده، کارشناس مسائل خانواده و با بررسی 
پیش رو  تهدیدهای  و  جمعیت  کاهش  عوامل 

برگزار شد.
مسائل  کارشناس  نشست  این  در  افزود:  وی 
را  غرب  سوی  از  طراحی شده  عوامل  خانواده 
در  تهدیدها  این  گفت:  و  داد  قرار  بررسی  مورد 
قالب قطعات پازلی از سوی دشمنان برنامه ریزی 
شده که بی حجابی، ایجاد جنگ و کشتار جمعی، 
خانواده،  بیان  تخریب  فمنیسم،  ماهواره،  ترور، 
و  دخترها  دوستانه  روابط  و  آمار طالق  افزایش 

پسرها برخی از این موارد است.
شهر  کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
هم  اعتیاد،  همچنین  وی  کرد:  اظهار  ابرکوه 
جنس گرایی، باال رفتن سن ازدواج، موبایل، شعار 
فرزند کمتر زندگی بهتر، تغییر برنامه های غذایی، 
مجردی  زندگی  افزایش  عقیم سازی،  پروژه 
دیگر  از  را  زایمان  جهت  سزارین  به  تشویق  و 
در  جمعیت  کاهش  برای  طراحی شده  مسائل 

کشور برشمرد.
توضیح   با  فالح زاده  استاد  داد:  ادامه  حاتمی زاده 
قطعات  این  کرد:  خاطرنشان  فوق  موارد  تمامی 
پازل فقط با یک هدف کنار هم چیده شده اند و 

آن از بین بردن نسل غیر یهود است.

برگزاری نشست پژوهشی با عنوان 
اهداف، اهمیت و ضرورت پژوهش در 

مدرسه عصمتیه بابل
و  اهمیت  اهداف،  عنوان  با  پژوهشی  ,نشست 
ضرورت پژوهش با حضور مسئول دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی مازندران 
در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار 

شد.
حسین  سید  االسالم  حجت  نشست  این  در 
معظم  مقام  نهاد  دفتر  مسئول  ابراهیمیان، 
مازندران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری 
علی)ع(  حضرت  دیدگاه  از  محقق  ادب  درباره 
توفیق  باید طلب  برای تحقیق  پژوهشگر  گفت: 
را  خود  وجود  تمام  و  باشد  داشته  را  خداوند  از 
در اختیار مطالعه و پژوهش قرار بدهد تا علم و 

تحقیق بخشی از وجود او قرار گیرد.
وی افزود: محقق و پژوهشگر باید اول صبح را 
در اختیار تحقیق قرار دهد و با نوشتن مطالب، راه 
فرار تحقیق و علم را ببندد و نتیجه تحقیق را در 
اختیار دیگران قرار دهد تا علم گسترش پیدا کند.

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
فلسفه و کالم  داد:  ادامه  مازندران  آزاد اسالمی 

گروه  مسئول  با حضور  دینی  گفتمان 
جامعه الزهرا)س(  قرآن  علوم  و  تفسیر 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  قم 

الزهرا)س( یزد برگزار شد.
مراسم، حجت االسالم شفیعی، مسئول  این  در   
قم  جامعه الزهرا)س(  قرآن  علوم  و  تفسیر  گروه 
با  العالمیه  المصطفی  دانشگاه  قرآنی  و مطالعات 
اشاره به این که باید علم را با نوشتن مهار کرد، 

گفت: اگر علم را مهار نکنیم از دست می رود. 
از  بشناسد  را  زمان ها  کس  هر   : افزود  وی 
از  جلوتر  گاهی  حتی  نمی شود  غافل  آمادگی ها 

زمان حرکت می کند.
باید  طالب  کرد:  اظهار  شفیعی  حجت االسالم 
که  باشد  داشته  نظر  در  را  مطلب  این  همیشه 
داد:  ادامه  دارند،  قرار  فضایی  و  و  زمان  چه  در 
برای تأثیرگذاری نیاز است هدف و موقعیت فرد 

مشخص باشد.
مسئول گروه تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا)س( 
قم خاطرنشان کرد: این استعداد به دو نوع معرفتی 
و علمی تقسیم می شود که ستعداد معرفتی یعنی 
اگر می خواهیم قدم درستی برداریم باید ادبیات، 
بگیریم و  را جدی  اولیه و صرف و نحو  معارف 
در استعداد علمی »من َعَرَف االیام لَم َیغُفل عن 

االستعداد« باشیم. 
وی با اشاره به اهمیت معرفت به جایگاه طلبگی، 
گفت: طالب نباید یک ذره احساس حقارت و غم 
درست  و  بخوانند  درس  درست  اگر  چون  کنند، 
هم  پیاده کنند، مطمئنًا می توانند تأثیرگذار باشند 

و دین را در جامعه پیاده کنند . 
خود  به  طالب  افزود:  شفیعی  حجت االسالم 
ببالند و خدا را شاکر باشند که این لیاقت را پیدا 
کرده اند تا سرباز پادگانی باشند که صاحب اصلی 
را  باشند. وی جایگاه طالب  امام زمان)عج(  آن 
جایگاه بسیار مهمی دانست و تصریح کرد: یکی 
از معارف زمان، معرفت به خودمان است، اینکه 
به  نیست،  شاداب  ولی  می آید  حوزه  به  کسی 
خاطر این است که معرفت به جایگاه خود ندارد؛ 
از  مهم تر  نیست  علم  کسب  به  استعدادها  همه 
استعداد عملی و رفتاری است،  معرفت شناختی 

یک مبلغ در بعد عملی بسیار اثرگذار است.
طالب  به  توصیه  با  دینی  علوم  کارشناس  این 
گفت: همیشه این گونه دعا کنید: خدایا پناه به 
خودت می برم از هر چیزی که غیر از بوی تو 
را دهد ، درس خواندنی که غیر بوی تو را دهد 
که خسران است . خدایا آنچه به من دادی مرا 
از بهره گردانی از آن دور نکن . علم نافع به من 

بده هم در دنیا و هم در آخرت.

برگزاری گفتمان 
دینی در مدرسه 
علمیه الزهرا)س(

یــزد 

حرمت  هتک  محکومیت  در  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
اساحت مقدس پیامبر گرامی اسالم)ص( بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»و اِنََّک لََعلی  ُخُلٍق َعظیٍم« سوره قلم آیه 4
»ای رسول گرامی! همانا تو کانون عالی ترین صفات انسانی، از جمله محبت، عواطف و سرچشمه 
رحمت الهی هستی. کفار آزارت می دهند و تو آنها را انذار می دهی. ناسزا می گویند و تو برای آنها 
آمرزش می طلبی. بر تو سنگ می زنند و تو هدایت آنها را طلب می کنی. جعلنا فداک یا رسول 
اهلل)ص(«. سالیان متمادی است که جریانات ضد اسالمی و افراطی گرایانه از سوی دشمنان 
اسالم، مورد حمایت مالی و معنوی صهیونیست ها و دولت های غرب قرار گرفته و این امر موجب 
تقویت چرخه خشونت و اسالم هراسی می شود. جریاناتی که از یک سو کاریکاتورهای توهین آمیز 

منتشر می کنند و از سوی دیگر از تروریست ها در خاور میانه ، حمایت می نمایند.
به یقین به نام آزادی بیان نمی توان ارزش ها و باورهای هیچ یک از ادیان الهی را مورد تمسخر 
قرار داد و موجبات رنجش خاطر بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و انسان های آزاده را فراهم 
آورد. از این رو بر همگی ماست تا با تمام توان و حفظ اتحاد و همدلی، در برابر این توطئه های 

شوم بایستیم و مسؤولیت خود را در این امتحان بزرگ به انجام برسانیم.
ما طالب حوزه های علمیه خواهران، ضمن محکوم کردن این اهانت سخیف به ساحت مقدس 
پیامبر اعظم)ص( و هر گونه حرکت افراطی و جنگ افروزانه و تروریستی، بر محترم شمردن 
عقاید تمامی ادیان الهی تأکید ورزیده و از مقاومت انسان های حق طلب و ملت های محروم و 
مسلمان در منطقه، پشتیبانی  و  در انتها از صدور پیام بسیار ارزشمند، تاریخ ساز و تحول آفرین 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای)مد ظله العالی( خطاب به جوانان اروپا و آمریکا، 

سپاسگزاری و با تمام وجود اعالم حمایت می نماییم.

بیانیه حوزه علمیه خواهران استان زنجان
در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی 

به ساحت پیامبر اکرم)ص(

گلستان  استان  فاضل آباد  شهر  خاتم االوصیا)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه 
عموم  حضور  با  را  جمعیت  ازدیاد  برای  سازی  فرهنگ  راهکارهای  نشست 

بانوان برگزار کرد.
در این نشست احمدی، مشاور امور خانواده در سخنانی ضمن بیان مهارت های پس از ازدواج 
گفت: از جمله مهارت های پس از ازدواج پذیرش بدون قید و شرط مسائل از سوی زوجین و 
پذیرش والیت مردان از سوی بانوان است که این موضوع کمک قابل توجهی به حل مسائل 
زوجین می کند. وی افزود: تفاوت هایی میان زن و مرد وجود دارد که زوجین باید نسبت به این 
موضوع توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که با توجه به این تفاوت ها می توانند هر کدام رضایت 
یکدیگر را کسب کنند. احمدی در رابطه با تعادل جمعیت و کارکرد تشکیل خانواده گفت: آیات 

و روایت ایجاد آرامش را از برکات تشکیل خانواده بیان می کنند.

برگزاری نشست راهکارهای فرهنگ سازی برای ازدیاد 
جمعیت در مدرسه خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد
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در دانشگاه های اروپا به روز است و آنها هر بار 
بیش از 50 مطهری دارند در حالی که حوزه های 
ما بعد از مطهری، کسی را پیدا نکرده است که 
از  بعد  هنوز  ما  و کالم  فلسفه  و  جایگزین شود 
مالصدرا خوابیده و عالمه طباطبائی یک مقدار 
آن را نو کرده است و حتی یک نظر جدید وارد 

فلسفه نشده است.
و  نتیجه  کرد:  اظهار  ابراهیمیان  حجت االسالم 
عبارت  علی)ع(  امام  دیدگاه  از  تحقیق  ثمرات 
این که  نخست  است:  شرح  این  به  مواری  از 
محقق  بدن  اعضای  در  باید  تحقیق  و  دانش 
آشکار شود، دوم محقق سکوتش بیشتر از حرف 
سخن  برابر  در  باید  محقق  سوم  باشد،  زدنش 
مرحله  در  و  باشد  داشته  انعطاف  و  انقیاء  حق 
و  مطالعه  در  را  خود  سیاحت  و  تفریح  چهارم 

تحقیق قرار دهد.
وی گفت: عالمه طباطبایی درباره شهید مطهری 
فرمودند »شهید مطهری پرسشگر نّقاد بود ، یک 
و  پذیرفت  نمی  کسی  از  دلیل  بی  حرف  کلمه 
دقیقه  یک  زد،  نمی  دلیل  بی  حرف  کلمه  یک 
هر  برای  کرد،  نمی  تلف  بیهوده  را  عمرش  از 
مطالعه  ساعت   40 تا   20 سخنرانی  و  تدریس 
می کرد ، حریم اساتید خود را حفظ می کرد، در 
دو جبهه مؤمنان مقدس نما و روشنفکرمآب های 

غربی مبارزه می کرد«.

برگزاری همایش طلیعه حضور حوزه 
علمیه خواهران استان فارس

خواهران  علمیه  حوزه  حضور  طلیعه  ,همایش 
استان فارس با حضور 500 نفر از طالب نوورود 

در باشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد.
به  اشاره  با  مراسم  این  در  موحد  علی  آیت اهلل 
سفینه  و  الهدی  مصباح  الحسین  »ان  روایت 
النجاه« گفت: فردی که خادم اهل بیت)ع( است 

می تواند خادم دین نیز بشود.
دشمنان  امروز شاهد هجمه سنگین  افزود:  وی 
زمینه  این  در  که  هستیم  مذهب  و  اسالم  علیه 
در  نوری  و  هدایت  چراغ  علمیه  حوزه های  باید 

ظلمات باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس با تأکید 
بر این که حوزه های  علمیه خواهران باید جایگاه 
کرد:   اظهار  کنند،  بیان  جامعه  برای  را  بانوان 
فلسفه تأسیس حوزه های علمیه خواهران کسب 
مدرک نیست، بلکه طالب خواهر باید به دنبال 
خدمت به اسالم و اهل بیت)ع( باشند و مردم را 
از تاریکی جهل به سمت روشنایی آگاهی هدایت 

کنند.
وی یادآور شد: هدایت بانوان جامعه با آگاه سازی 
آنها نسبت به حقایق دین محقق می شود، طالب 
موفق  خود  رسالت  در  بخواهند  اگر  نیز  خواهر 
باشند، باید نسبت به مسائل دینی آشنایی کاملی 

حضور  با  دین  و  علم  پژوهشکده 
استان  خوهران  علمیه  حوزه  مدیر 
پژوهش  معاون  سخنرانی  و  اصفهان 
در  استان  این  خواهران  علمیه  حوزه 
قرآني  علوم  و  تفسیر  تخصصي  مرکز 
شهر  شاهین  خاتون)س(  نرجس 

افتتاح شد. استان اصفهان 
در این مراسم عفت رمضانیان، معاون پژوهش 
بیان  با  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
انجام  و  علم  کسب  با  باید  طالب  این که 
گفت:  باشند،  روز  شبهات  پاسخ گوي  تحقیق 
نظر  اظهار  و  نقادی  روحیه  با  باید  طالب 
مطلوبي  نامه هاي  پایان  و  مقاالت  بتوانند 

کنند. تدوین 
و  فرهنگي  آموزش،  معاونت  سه  گفت:  وی 
مي توانند  یکدیگر  کنار  در  پژوهش  و  تهذیب 

طالبي عالم، بااخالق و پژوهشگر تربیت کنند.
پنج  با  دین  و  علم  پژوهشکده  است:  گفتنی 
نرم افزارهاي علوم  به  سیستم کامپیوتري مجهز 
اسالمي از جمله نرم افزارهاي نور و قائمیه است 
و با هدف خدمات رساني اسالمی به طالب دایر 

شده است.

افتتاح پژوهشکده علم 
و دین در مرکز تخصصي 

تفسیر و علوم قرآن نرجس 
خاتون)س( شاهین شهر

با  پرورش  و  آموزش  با  علمیه  حوزه های  همکاری  ستاد  مشترک  نشست 
حجت االسالم  مازندران،  استان  در  ولی فقیه  نماینده  طبرسی  آیت اهلل  حضور 
ملکی مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه کشور 
این  در  مازندران  استان  خواهران  علمیه  مدیر حوزه  غفاری  و حجت االسالم 

استان برگزار شد.
حجت االسالم علی غفاری، مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران در این نشست با بیان 
پرورش  و  آموزش  با  برای همکاری  باالیی  بسیاری  از ظرفیت  علمیه خواهران  این که حوزه 
برخوردار است، گفت: از این رو باید هم افزایی بین این دو نهاد به وجود بیاید و دستگاه تعلیم 
و تربیت از ظرفیت علمی بانوان طلبه در جهت تقویت باورهای دینی و فرهنگی دانش آموزان 
مدارس بهره گیرد. وی افزود: در حال حاضر 20 مدرسه علمیه خواهران با بیش از 3 هزار طلبه 
در استان مازندران مشغول به فعالیت هستند که برخی از این طالب به عنوان ائمه جماعات در 

مدارس آموزش و پرورش فعالیت می کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران رساندن پیام دینی به جوامع را تکلیف ذاتی حوزه 
و  ساماندهی  جهت  می داند  وظیفه  خود  بر  علمیه  حوزه  کرد:  اظهار  و  دانست  علمیه  های 

نهادینه سازی فرهنگ دینی و گسترش آن در جامعه به ویژه در بین دانش آموزان تالش کند.
ترویج  و  دینی  فرهنگ  علمدار  علمیه  حوزه های  این که  به  اشاره  با  غفاری  حجت االسالم 
آموزه های وحیانی هستند، ادامه داد: نگاه ما باید نگاه تکلیف گرایی باشد و نباید در پیچ و خم 

ضوابط اداری از انجام این تکلیف باز بمانیم.
وی با بیان این که رسالت حوزه های علمیه با جابجایی دولت ها تغییر نمی کند، افزود: ضوابط 
اداری، نباید سبب خدشه دار شدن گفتمان های دینی در جامعه شود. مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان مازندران با ابراز تأسف از وضعیت نامناسب حجاب در جامعه اسالمی گفت: دستگاه های 
آموزشی و فرهنگی رسالت سنگینی در تقویت باورهای دینی نسل جوان جامعه عهده دار هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران:

حوزه  علمیه خواهران از ظرفیت بسیاری 
باالیی برای همکاری با آموزش و پرورش 

برخوردار است 

کرسی  برگزاری  از  کرد  شهر  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  سرپرست 
آزاداندیشی با موضوع فرزندآوری در این مدرسه علمیه خبر داد.

سعیده تارنگ با بیان این که این کرسی به همت معاونت پژوهش مدرسه برگزار شد، گفت: در 
این نشست اساتیدو طالب مدرسه علمیه فاطمیه و همچنین طالب مرکز تخصصی معصومیه 

شهرکرد و طالب مدرسه علمیه کوثر فرخ شهر حضور داشتند.
و  کاظمی)منتقد(  بحث(،  کننده  مولوی)ارائه  کرسی  این  برگزارکننده  اساتید  افزود:  وی 
نیز  ارائه دیدگاه های خود در زمینه فرزندآوری پرداختند و طالب  به  بودند که  بسیج)مدافع( 

نظرات و سؤاالت خود را به صورت شفاهی و کتبی بیان کردند.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی 
در مدرسه فاطمیه شهرکرد

درباره  توجیهی  و  آموزشی  جلسه 
خانواده و نیازهای آن در مدرسه علمیه 
اسدآباد  شهر  الزهرا)س(  خواهران 

استان همدان برگزار شد.
مدیر  ضحاکي آراسته،  منیره  نشست  این  در 
با  اسدآباد  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
اشاره به آثار دنیوي و اخروي براي والدیني که 
تحصیل  حوزه  در  فرزندانشان  دهند  مي  اجازه 
که  است  الهي  موهبت  یک  این  گفت:  کنند، 

نصیب خانواده های شده است.
وی در ادامه از مادران طالب خواست که نسبت 
به مطالعه فرزندان و درس و بحث آنان اهتمام 
ویژه داشته باشند و اهمیت خاصی به زي طلبگي 

و جایگاه روحانیت بدهند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اسدآباد 
با اشاره به منویات مقام معظم رهبري در رابطه 
با افزایش نسل، خواستار ترغیب و تشویق طالب 

از طریق مادران براي این امر مهم شد.

برگزاري جلسه 
آموزشی توجیهی خانواده 
و نیازهای آن در مدرسه 

الراضیه)س( اسدآباد
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این  در  را  افراد  سؤاالت  بتوانند  و  باشند  داشته 

زمینه پاسخگو باشند.
علم آموزی  به  را  خواهر  طالب  موحد،  آیت اهلل 
به  باید  دینی  علوم  کسب  گفت:  و  کرد  توصیه 
همراه تقوا باشد. اگر تقوا وجود داشته باشد فرد 
تمام تالش خود را برای کسب رضای خدا قرار 

می دهد.
وی افزود: طالب خواهر باید نسبت به گفتار خود 
بسیار توجه داشته باشند، طلبه باید با افراد دیگر 

تفاوت داشته باشد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس نسبت 
به حل مشکالت طالب از سوی مسؤوالن حوزه 
تأکید کرد و گفت: به عقیده ما حوزه باید با کمک 

مردم اداره شود.

برگزاری نشست علمی پژوهشی در 
مدرسه  حضرت ولی عصر)عج(گرمی 

حوزه  مدیر  با حضور  پژوهشی  علمی  ,نشست 
اردبیل در مدرسه علمیه  استان  علمیه خواهران 
گرمی  شهر  عصر)عج(  ولی  حضرت  خوهران 

برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم علی اصغر کاظمی 
واقع  وصول  و  واقع  کشف  علم  این که  بیان  با 
است، گفت: هر اندازه پیشروی در راه علم بیشتر 
باشد،  انگیزه خدایی تر شدن بیشتر می شود، چون 

علم از صفات ذاتی خداوند متعال است.
معنای  دو  دارای  علم  این که  به  اشاره  با  وی 
کشف  معنای  به  یکی  افزود:  است،  اصطالحی 
مجهوالت و دیگری به معنای ایجاد معلومات که 
مجهوالت  کشف  به  معلومات،  ایجاد  نهایت  در 
راه  دو  از  مجهوالت  کشف  پس  می انجامد، 
حاصل می شود، درس خواندن و فکر و تأمل و 

تحقیق کردن.
مدیر حوزه  علمیه خواهران استان اردبیل با تأکید 
بر فرمایش مقام معظم رهبری در امر پژوهش و 
تولید علم، اظهار کرد: بدون تحقیق و نوآوری و 
بدون تأمل در هیچ مقوله ای، انسان نمی تواند به 

هدف های واال دست پیدا کند.
رویکرد  باید  داد:  ادامه  کاظمی  حجت االسالم 
حوزه های علمیه آموزش همراه با پژوهش باشد، 
پس هر طلبه باید یک پژوهشگر  بوده و اگر هیچ 
کاری هم نتواند بکند، بتواند بر اساس داده های 
علمی اش یک پژوهشگر و محقق بوده و تولید 

علم کند.
وی در ادامه کارهای تکراری ، عدم نیاز سنجی  
از  را  پژوهشگران  از  نکردن  مالی  پشتیبانی  و 
آفت های تحقیق و پژوهش برشمرد و خاطرنشان 
سعه  اخالص،  موفق  محقق  ویژگی های  کرد: 
و  سنجی  نکته  و  نقادی  اراده،  و  پشتکار  صدر، 

کنجکاوی و حقیقت جویی است.

مبلغان  نقش  و  نرم  جنگ  نشست 
نوشهر  ناحیه  سپاه  فرمانده  حضور  با 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
استان  نوشهر  شهر  طاهره)س( 

مازندران برگزار شد.
در این نشست سرهنگ حکمت داجلیری، فرمانده 
از  ما،  با  دشمن  جنگ  امروز  گفت:  نوشهر  سپاه 
شده  برنامه ریزی  تالشی  یعنی  نرم  جنگ  نوع 
برای تخریب اعتقادات و بنیان فکری مردم است. 
وی با بیان این که آغاز جنگ نرم به زمان پیامبر 
اکرم)ص( برمی گردد و مختص به ایران و امروز 
نیست، افزود: در این جنگ دشمن سعی دارد ذائقه 
مردم را در سیاست، فرهنگ، پوشش و بسیاری 
مسائل دیگر تغییر دهد. فرمانده سپاه نوشهر اظهار 
تجمل گرایی  نرم  نمونه های جنگ  از  یکی  کرد: 
هم  و  چشم  چون  بسیاری  آسیب های  که  است 
چشمی، افزایش هزینه ها و افزایش طالق را به 
دنبال داشته است و این مسائل برخالف دستور 
از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  داجلیری  است.  قرآن  
نمونه های جنگ نرم ماهواره است که دشمن از 
این طریق به نوعی خشونت را در میان کودکان 
رواج می دهد و برنامه هایی را برای کودکان تدوین 
می کند که حاوی محتوای خشونت آمیز و روش 

های مختلف دزدی و قمه زنی است.

برگزاری نشست 
جنگ نرم ونقش مبلغان 

در مدرسه صدیقه 
طاهره)س( نوشهر 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با حضور در دفتر نماینده مردم 
خمین و محالت در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.

در این جلسه دو طرف با بیان مشکالت و موانع سر راه پیشرفت و توسعه امور دین و معنوی 
از  را  نیاز فرهنگی  تقویت زیرساخت های مورد  نسل جوان در حال حاضر، سعی و تالش در 

مهم ترین وظایف دولت و مجلس دانستند.
روند  از  ارائه گزارشی  با  استان مرکزی  زارع، مدیر حوزه علمیه خواهران  داود  حجت االسالم 
پیشرفت و فعالیت مدارس علمیه خواهران استان، گفت: برای تقویت  مدرسه علمیه خواهران 
خمین و محالت و در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در عمل کردن به شعار سال 

و تالش جهادی در فرهنگ، حمایت بیش از پیش از حوزه های علمیه امری ضروری است.
حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده مردم خمین و محالت در مجلس شورای اسالمی نیز 
با تأیید موفقیت های حوزه های علمیه خواهران قول مساعدی درباره کمک و همکاری برای 

تکمیل و بهره برداری ساختمان مدرسه علمیه خمین و محالت داد.
در این دیدار همچنین دو طرف با بررسی بندهای 4 و 38 بخش هشتم قانون بودجه و جدول 
شماره 10 به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت قرار شد با کمک و تعامل بیش از پیش 
این دو نهاد حرکتی به سوی برطرف کردن مشکالت و رسیدن به هدف نهایی که ترویج اسالم 

ناب محمدی در تمامی زمینه ها است، صورت پذیرد.

جلسه مدیر حوزه خواهران استان مرکزی با نماینده 
مردم خمین و محالت در مجلس شورای اسالمی

اسدآباد  شهر  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  سیاسی  نشست 
استان همدان در مدرسه علمیه الراضیه)س( این شهر برگزار شد.

در این نشست حجت االسالم علی عبدالملکی، نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه اسدآباد اهانت 
به ساحت مقدس و نورانی پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد)ص( را محکوم کرد و گفت: 
این کار دولتمردان غربی نشانه ضعف و ترس آنها از گسترش روزافزون اسالم و مسلمانان در 

جهان و بیداری و آگاهی وجدان خفته مسلمانان است. 
وی با اشاره به این که جامعه مسلمانان به ویژه اهل سنت چنان شخصیت الهی رسول اهلل)ص( 
را لکه دار به جامعه انسانی معرفی کرده است که این مسأله منشأ و مبنای بی حرمتی به آن 
شخصیت بزرگوار شده است.نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه اسدآباد در ادامه به تفسیر داستان 
افک از سوره نور و رفع شبهات مطرح شده از سوی جوامع اهل سنت پرداخت و ساحت مقدس 

پیامبر گرامی اسالم را از چنین توصیفاتی بری دانست.
حجت االسالم عبدالملکی با تأکید بر این که در عصر کنونی طالب به عنوان عضو کوچکی از 
جامعه مسلمانان باید چنان با رفتار و گفتار خود صحیح عمل کنند که از آنها سوء استفاده نکنند 
و در همه زمینه ها سعی کنند الگو باشند، تصریح کرد: باید با قرآن، نهج البالغه و صحیفه 
سجادیه مأنوس شویم و به واجبات و محرمات پایبند بوده و به دنبال انجام اعمال خیر باشیم.

برگزاری نشست سیاسی 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه در مدرسه الراضیه)س( اسدآباد

شرقی  آذربایجان  استان  در  جلفا  شهر 
گفت و  و  دیدار  این شهر  جمعه  امام  با 

گو کردند.
جلفا  جمعه  امام  انتظاری،  علی  االسالم  حجت 
نفس،  تهذیب  اهمیت  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
گفت: نفس انسان مانند اِژدهای خفته در خواب 
زمستانی است که با کمی حرارت از خواب بیدار 

شده و با اشتهای بسیار اطرافینش را می بلعد.
وی افزود: اگر انسان دچار غفلت شود هرچند به 
مقام مستجاب الدعوگی هم رسیده باشد نفسش 

او را از عرش به فرش می کشاند.
از زیاده  ادامه حفاظت نفس  امام جمعه جلفا در 
کرد:  اظهار  و  دانست  امری ضروری  را  خواهی 
باید  تعالی  و  رشد  مقام  به  رسیدن  برای  طالب 
نفس خود را کنترل کنند و خواسته های الهی را 

بر خواسته های درونی ترجیح دهند.

دیدار طالب مدرسه 
علمیه فاطمیه جلفا
با امام جمعه شهر
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اخبار مدارس
برگزاری نشست وحدت سمبِل تعالی 
و بالندگی در مدرسه فاطمه الزهرا)س( 

تنکابن
»وحدت  عنوان  با  اعتقادی  اخالقی  ,نشست 
کارشناس  حضور  با  بالندگی«  و  تعالی  سمبِل 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  دینی  مسائل 
مازندران  استان  تنکابن  شهر  فاطمه الزهرا)س( 
کارشناس  امینی،  نشست  این  شد.در  برگزار 
و  حوزه  وحدت  گفت:  مذهبی  و  دینی  مسائل 
حرکت  یک  برای  سمبلی  حقیقت  در  دانشگاه 
رشد،  راستای  در  فرهنگی  نهضتی  و  پیوند   ،
تعالی، بالندگی و توسعه همه جانبه کشور و امت 
اسالمی و انقالب ایران است. وی با بیان این که 
است،  معرفت  و  حکمت  تشنه  انسان  فطرت 
افزود: این نیاز از سوی حوزه و دانشگاه متقابال 
دینی  مسائل  می شود.کارشناس  ابالغ  انسان  به 
تنومند  درخت  دو  دانشگاه   و  حوزه  کرد:  اظهار 
حقایق  و  وحی  سرچشمه  از  که  هستند  اسالم 
ارزش های  آن  ثمره  و  می شوند  تغذیه  آسمانی 
متعالی و هر نوع کمال انسانی است. امینی ادامه 
داد: مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری در 
هم  پای  به  پا  باید  دین  و  علم  اسالمی،  نظام 
حرکت کنند، وحدت حوزه ودانشگاه یعنی حرکت 
پا به پای علم و دین. برای ایجاد یک دانشگاه 
صد در صد اسالمی باید وحدتی عمیق و عملی 
بوجود  دانشجو  و  روحانی  دانشگاه،  و  حوزه  بین 

آید و این یک ضرورت و نیاز انقالبی است.

برگزاری همایش امر به معروف و نهی 
از منکر در مدرسه قدسیه بهشهر

با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ,همایش 
استاد  با  همگانی  وظیفه  لسانی  تذکر  محوریت 
قدسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه 
پور،  یداهلل  نشست  این  در  شد.  برگزار  بهشهر 
مطهری  شهید  که  این  بیان  با  دانشگاه  استاد 
و  به شبهات  آشنا  متکلمی  و  فیلسوفی کم نظیر 
استاد بزرگی برای دانشگاه بود، گفت: در تعلیم 
اسالم  اخالقی  مکتب  از  دفاع  و  نقد  تربیت،  و 

بهترین بیان از زبان شهید مطهری است.
داشته  آباد  جامعه ای  می خواهیم  اگر  افزود:  وی 
سازگار  اسالم  جامعه  الگوی  دو  با  باید  باشیم 

باشیم که آن دو الگو قرآن و عترت است.
از  را  فرزندان  باید  این که  بیان  با  دانشگاه  استاد 
زمان کودکی با مفاهیم دین آشنا کنیم تا آینده 
موفقی داشته باشند و سبک زندگی خوبی را درک 
کنند، اظهار کرد: تفاوت سبک زندگی اسالمی و 
غیر اسالمی در وجود خداست و  پوشش ما باید 
خدایی باشد. یداهلل پور ادامه داد: دو آسیب در امر 
به معروف و نهی از منکر وجود دارد که یکی از 
ناحیه متدینین و دیگری از فضای بیرون کشور 

حضور  با  تربیتی  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  علمیه  حوزه  استاد 
خواهران الزهرا)س( شهر دزفول استان 

خوزستان برگزار شد.
عیدی  امیر  حجت االسالم  نشست  این  در 
الزهرا)س(  مدرسه  مؤسس  نماینده  عطارزاده، 
از  آیه ای  با  را  خود  کالم  علمیه  حوزه  استاد  و 
قرآن آغاز کرد و گفت: خداوند در سوره احزاب 
فرماید:  می  پیامبر)ص(  زنان  به  آیه 32 خطاب 
قلن  و  َمرض  َکاَحِد.........  لَسُتنَّ  النبی  نساء  )یا 
زنان  آیه  ابتدای  در  خداوند  یعنی  عروفا(،  مَّ قوال 
به  امر  سپس  و  منکر  از  نهی  را  پیغمبر)ص( 

معروف می کند. 
وی افزود: بر این اساس، طبق فرموده خداوند بر 
همه مسلملنان واجب است کنار نهی از منکر به 

امر به معروف بپردازند. 
استاد حوزه علمیه اظهار کرد: طالب باید به آن 
از داللیل  که  کنند،  پیدا  معرفت دست  از  درجه 
دستورات الهی پرسش نکنند و به فرامین الهی 

لبیک گویند.
حجت االسالم عطارزاده خواندن نماز اول وقت، 
نفاق  زبان همچون  گناهان  بألخص  گناه  ترک 
و دوزبانی برای رشد و کمال معنوی را از دیگر 
موارد مورد اشاره در آیه 32 سوره احزاب دانست.

برگزاری نشست 
تربیتی در مدرسه علمیه 

الزهرا)س( دزفول  نشست مشترک مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران و رییس اداره تبلیغات 
اسالمی ساری با حضور مدیران مدارس علمیه خواهران ساری برگزار شد.

حجت االسالم علی غفاری مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران در این نشست بیان کرد: 
شهر ساری دارای دو مدرسه علمیه در سطح دو و یک موسسه آموزش عالی حوزوی در سطح 

سه و بالغ بر 300 است.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران مازندران آمادگی دارد به منظور ارتقای سطح فرهنگ دینی 
شهر و استان از پتانسیل ارزشمند و ظرفیت بسیار باالی خود برای همکاری با تمام دستگاه هایی 
استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه  کند.  استفاده  فعالیت می کنند،  دینی  فرهنگ  در حوزه  که 
مازندران با اشاره به ساختار سازمانی حوزه علمیه خواهران تصریح کرد: سیاست حوزه خواهران 

این است که اعزام و معرفی مبلغان خواهر را خود انجام دهد و به هیچ سازمانی واگذار نکند.
در ادامه این نشست نیز حجت االسالم حمزه علی صادقی رییس اداره تبلیغات اسالمی ساری 
بیان کرد: شهرستان ساری دارای 150 هیئت مذهبی بانوان و 250 مداح زن ثبت شده است که 

اکثر این هیئتها را مبلغان سنتی غیرحوزوی خانم اداره می کنند.
وی عنوان کرد: طی تفاهمنامه با حوزه خواهران می توان قانونی مدون کند که هیئتهای مذهبی 

بانوان ملزم شوند جهت ثبت خود از طالب خواهر برای سخنرانی استفاده کنند.
وی گفت: متاسفانه جلسات خانگی بانوان محفلی برای شبهه افکنی، تبلیغ عرفان های کاذب و 
نحله های انحرافی شده است و برای هدایت جامعه و مقابله با این جریان باید امور مداحان و 

سخنرانان هیئتها ساماندهی شود.

برگزاری نشست مشترک مدیر حوزه علمیه 
خواهران مازندران و رییس اداره تبلیغات اسالمی ساری

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
فارس  استان  طشک  آباده  الزهرا)س( 
قبل  تهذیب  دینی  نشست  برگزاری  از 
در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  تبلیغ  از 
سپاه ناحیه آباده طشک در این مدرسه 

علمیه خبر داد.
با  نشست  این  این که  بیان  با  خواجه  پریجان 
توجه به این مبنا که اصل و اساس کارکردهای 
شد،  برگزار  است،  تهذیب  و  اخالق  فرهنگی 
شیخعلی،  حجت االسالم  نشست  این  در  گفت: 
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه آباده طشک به 

سخنرانی پرداخت.
وی افزود: در این نشست که با عنوان »تهذیب 
با  تبلیغ«  برگزار شد، نماینده ولی فقیه  از  قبل 
اشاره به این که تهذیب اخالقی باید قبل از تبلیغ 
پاک  طینت  از  برخواسته  کالم  تأثیر  زیرا  باشد؛ 
امر  باشد،  نورانی  وقتی درون  اظهار کرد:  است، 
به معروف و نهی از منکر با ساده ترین بیان اثر 

خود را می گذارد.

برگزاری نشست دینی 
تهذیب قبل از تبلیغ

 در مدرسه الزهرا)س( 
آباده طشک

جلسه  برگزاری  از  سمنان  فاطمیه  حوزوی  عالی  آموزشی  مؤسسه  مدیر 
این  در  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  حضور  با  پاسخ  و  پرسش 

مؤسسه عالی حوزوی خبر داد.
علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  کمر  کمشی  معصومه  جلسه  این  در  گفت:  امام وردی  نسرین 
پژوهش  معاون  نظری فر  سکینه  و  آموزش  معاون  علیپوری  راضیه  سمنان،  استان  خواهران 
پاسخ گوی پرسش های طالب بودند. وی افزود: معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان در 
این نشست مهم ترین نقش حوزه را تأثیر بر فرهنگ دانست و بر نقش این واحد در حوزه ها 
تأکید کرد و با پاسخ به پرسش  های طالب درباره مسابقات، اردوها، تبلیغ و دیگر فعالیت های 

واحد فرهنگی، طالب را به تبلیغ در صفحات مجازی تشویق کرد.
علمیه  پژوهش حوزه  معاون  کرد:  اظهار  فاطمیه سمنان  عالی حوزوی  آموزشی  مدیر مؤسسه 
خواهران استان نیز در این جلسه با پاسخ به پرسش  طالب، آنها را به فعالیت در عرصه نویسندگی 
ترغیب کرد و گفت: با فعالیت در امر پژوهش و ورود به صفحات مجازی طالب می توانند به 
شبهات مخالفان پاسخ دهند. امام وردی ادامه داد: در این جلسه همچنین معاون آموزش حوزه 
علمیه خواهران استان سمنان با اذعان به اینکه فعالیت فرهنگی و پژوهشی مهم ترین وظیفه 

طلبه است، تصریح کرد: اما طلبه نباید از حجم زیاد درس و کمبود وقت شکایت کند.

مهارت  دوره  برگزاری  از  اردبیل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
افزایی پژوهشی با حضور استاد حوزه و دانشگاه در این مدرسه علمیه خبر داد. 
لیال رائی گفت: این دوره با هدف آشنایی طالب با کتب مرجع و شیوه های دسترسی به آن و 
رشد انگیزه مطالعه، با حضور 33 نفر از طالب مدرسه علمیه الزهرا)س( اردبیل و به مدت دو 

روز برگزار شد.
وی افزود: در این دوره حجت االسالم فرج بهزاد از اساتید حوزه و دانشگاه با تشریح اهمیت و 
ضرورت تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های علمیه نقش خواهران طلبه در جهت ارتقای 

فرهنگ و جایگاه پژوهش از طریق ارائه تحقیقات منسجم و کاربردی را بسیار مهم برشمرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اردبیل اظهار کرد: در این دوره همچنین تفاوت بین 

تحقیق با تألیف مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی فاطمیه سمنان

برگزاری دوره مهارت  افزایی پژوهشی
در مدرسه الزهرا)س( اردبیل 
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اخبار مدارس
است.وی خاطرنشان کرد: بعضا درست امر و نهی 
به معروف و  امر  نگاه می توان  با  اگر  نمی کنیم، 
نهی از منکر کرد نیازی به بیان نیست و باید با 
رفتار نشان دهیم که از آن کار بدمان می آید تا 

طرف مقابل بتواند آن کار را ترک کند.

صدور بیانیه در محکومیت اهانت به 
پیامبر اکرم)ص( از سوی مدرسه 

الزهرا)س( بومهن
علمیه  مدرسه  اساتید  و  مدیران  ,طالب، 
الزهرا)س( شهر بومهن در محکومیت  خواهران 
اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اکرم)ص( بیانیه 

ای صادر کردند.متن بیانیه به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنایات  بزرگ ترین  از  یکی  شاهد  روزها  این 
به  را  شیطان  دستان  که  جنایتی  است،  بشری 
ساحت  به  اهانت  آری؛  می سازد.  برمال  خوبی 
حضرت  رحمت،  پیامبر  کائنات،  اشرف  مقدس 
سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  عبداهلل)صلی  بن  محمد 
را  آزادی خواهان  و  مسلمانان  همه  دل های 
جریحه دار کرد. مدیران، اساتید و طالب مدرسه 
مجروح،  دل های  با  بومهن  الزهرا)س(  علمیه 
این مصیبت جانکاه را تسلیت گفته و توهین به 
به  را  ومهربان  بزرگ  پیامبر  آن  قدسی  ساحت 
شدت محکوم می نمایند. باغیان و طاغیان باید 
آنان  از  سخت  انتقامی  بزرگ  خدای  که  بدانند 
می ستاند، آنانی که در بی بندو باری و هرزگی 
و  رسانده  غایت  به  رفتار  و  کردار  و  گفتار  در  را 
اسیران  آنان  می گذارند،  بیان  آزادی  را  آن  اسم 
از  نه  ابلیس،  ایادی  و  ابلیسند  دست  بردگان  و 
آزادی بویی برده اند و نه از الفبای آزادی و حریت 
چیزی می دانند. »فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
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طالب پژوهش را مبنای تحصیل در 
حوزه قرار دهند

تخصصي  مرکز  در  دین  و  علم  ,پژوهشکده 
تفسیر و علوم قرآن حضرت نرجس خاتون)س( 
افتتاح و رسما  اصفهان  استان  شهر شاهین شهر 
مهدی  سید  حجت االسالم  کرد.  کار  به  آغاز 
ابطحی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
گفت: علم مقدمه کار پژوهشي است و ذي المقدمه 
بیاني است که ما مردم را با آن آشنا مي کنیم و 
یا کتابي است که در اختیار مردم قرار مي دهیم. 
دنیا  از  انسان  وقتي  که  روایتی  به  اشاره  با  وی 
مي رود همه پرونده هایش جز سه دسته از جمله 
»عالم ینتفع بعلمه؛ عالمي که علمش به او نفع 
مي رساند« بسته مي شود، اظهار کرد: باید تالش 
ماندگار  آثار  پژوهشی  علمی  زمینه های  در  کنیم 

تفکر  عنوان  تحت  سیاسی  نشست 
در  افراطی  شیعه  نقش  و  وهابیت 
براندازی اسالم با حضور هادی سیاسی 
اصفهان  الزمان)عج(  صاحب  سپاه 
الزهرا  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

المرضیه)س( اصفهان برگزار شد.
در این نشست روح اهلل رفعتی پور، هادی سیاسی 
امروز  گفت:  اصفهان  الزمان)عج(  صاحب  سپاه 
جهالت و نادرستی تفکر وهابیت و شیعه افراطی 
برای همه روشن است و باطل بودن آن نیز محرز 
است. وی با بیان اینکه همین تفکرات و تندروی 
القاعده،  مثل  هایی  گروه  تشکیل  سبب  آنها 
الجهاد، داعش و النصره شده است، اظهار کرد: 
متأسفانه شیعه افراطی امروز در دین بدعت هایی 
شده  اسالم  دین  وهن  موجب  که  کرده  وارد  را 
با  امروز در بحث شیعه  افزود:  پور  رفعتی  است. 
داعشی مواجه هستیم که با گفتن ال اله اال اهلل و 
محمد رسول اهلل سر شیعیان را می برند و ممکن 

است فردا علی الهی شوند و سر ببرند.
افراطی  و  تکفیری  های  گروه  داد:  ادامه  وی   
قمه زنی انجام می دهند و می گویند ما فقط در 
محرم قمه نمی زنیم، در زمانی قمه می زنیم که 
دنیا  سطح  در  را  تصاویر  این  و  باشد  مناسبتی 
از شیعه وحشت زده  تا جهانیان  منتشر می کنند 
صاحب الزمان)عج(  سپاه  سیاسی  هادی  شوند. 
نیز   غرب  سیاست های  کرد:  تصریح  اصفهان 
این  فعالیت  از  حداکثری  شکل  به  توانسته  
مبانی  تحکیم  و  منافع  راستای  در  افراط گرایان 
نظام سلطه استفاده کند. وی با اشاره به پرسش 
تقلید  مراجع  چرا  این که  بر  مبنی  آنها  بی اساس 
در حالی که  را حرام می دانند  زنی  قمه  شیعیان 
اظهار  می دانند،  را الزم  آن  ما  متخصص  مراجع 
داشت: وقتی به آنها گفته می شود ما باید در مسائل 
از معصوم حجت داشته باشیم؛ در جواب می گویند 
اجازه  معصوم بر ما الزم نیست.  رفعتی پور گفت: 
دالیل و تفکرات آنها هیچ مبنای دینی و اسالمی 
وحدت  تحقق  مانع  مهم ترین  وهابیت  و  ندارد 
جهان اسالم است و سرسپردگی رهبران برخی از 
کشورهای اسالمی نیز ابزار کارآمدی برای غرب 
اختیار  در  را  اسالم  جهان  سرمایه های  که  است 
غرب قرار می دهد. وی افزود: شیعه افراطی امروز 
در دین بدعت هایی از جمله ایام رفع القلم، عزای 
ُسم و روز عزای خار را وارد کرده است تا نمایش 
بیاندازد.  هادی سیاسی سپاه  راه  از دین  خشنی 
صاحب الزمان)عج( اصفهان ادامه داد: وهابیان در 
قضیه کربال می گویند این حادثه کار عشق بوده 
است و نه کار عقل و  این در حالی است که از 
دیدگاه مکتب شیعه حماسه کربال کار عقل است.

برگزاری نشست 
سیاسی در مدرسه 
الزهرا المرضیه)س( 

اصفهان
تربیتی  آموزشی  واحدهای  طالب  از  نفر   60 حضور  با  نویسی  مقاله  دوره 
خواهران استان اصفهان در سالن اجتماعات ساختمان حوزه علمیه خواهران 

این استان برگزار شد.
در این دوره مسعود راعی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه 

خواهران استان اصفهان به آموزش سرفصل های شکلی و محتوایی مقاله پرداخت. 
وی با اشاره به سرفصل های شکلی، گفت: رعایت ساختار ظاهری )چکیده، مقدمه، منابع، نتیجه 
و ارجاع دهی واضح و شفاف(، شیوایی و رسایی، سازماندهی و ترتیب منطقی بحث، پرهیز از 
از ملزومات  آیین نگارش  از منابع معتبر و متعدد و در کل رعایت  مطالب حاشیه ای، استفاده 

تدوین یک مقاله مطلوب از لحاظ شکلی است.
حجت االسالم راعی در ادامه به تشریح سرفصل های محتوایی همچون کیفیت تجزیه وتحلیل 
مطالب وصحت استدالل، تبین دقیق مسئله، توجه به اهمیت مسئله مبتنی با نیاز، نوآوری در 
تنظیم مطالب وارائه محتوا، روشمندی اثر)در ابعاد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی(، عبارت پردازی 
از سوی نویسنده، نقد و تولید علم، کیفیت نتیجه گیری، رعایت اخالق پژوهشی از جمله ادب 
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  رمضانیان،  پرداخت.  محققان  به  احترام  و  علمی  تواضع  نقد،  در 
خواهران استان اصفهان نیز هدف از برگزاری دوره مقاله نویسی را افزایش توانمندی و مهارت 

افزایی طالب پژوهشگر در تدوین و استخراج مقاله از تحقیقات پایانی و پایان نامه ها دانست.
وی گفت: شرکت کنندگان در این دوره پژوهشگرانی هستند که در سال گذشته آثارشان به 

مرحله تفصیلی ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( راه یافته و امتیاز باالیی کسب کرده اند.

برگزاری دوره مقاله نویسی ویژه طالب 
واحدهای آموزشی تربیتی خواهران استان اصفهان

نشستی بصیرتی با عنوان هجوم خاموش پیرامون آسیب شناسی شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان در مدریه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( شهر 

جعفریه استان قم برگزار شد.
در این نشست مریم معین االسالم، استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آسیب های ماهواره گفت: 
برنامه های ماهواره سبب سست شدن بنیان خانواده و ترویج بی بند و باری و خشونت در بین 

جوانان می شود و الزم است خانواده ها در این زمینه آگاهی کامل داشته باشند.
وی افزود: شاید بارها پیش بیاید در خانه مشغول تماشای برنامه های ماهواره ای هستید و عمال 
ورود، خروج یا صحبت های سایر اعضای خانواده خود را متوجه نمی شوید که این مسئله یکی از 

آسیب زاترین پیامدهای استفاده مفرط از برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: استفاده مفرط از برنامه های ماهواره سبب می شود انسان در 
برقراری ارتباط، ایجاد تعامل با اعضای خانواده و حتی دوستان خود با مشکل مواجه شود و این 
نوع ارتباط ها در اولویت دوم قرار بگیرد که این مسذله بسیار آسیب زا است و به مرور سبب ایجاد 

فاصله روانی بین همسران، فرزندان، والدین و دوستان می شود.

مازندران در جمع طالب مدرسه علمیه  استان  مدیر حوزه  علمیه خواهران 
خواهران اقدسیه شهر بهشهر به بیان جایگاه علم و دانش پرداخت.

گفت:  است،  آخرت  و  دنیا  میان  ارتباطی  پل  علم  این که  بیان  با  غفاری  علی  حجت االسالم 
نظام و محتوای آموزشی باید به گونه ای تنظیم شود که میان دنیا و مردم پیوند برقرار کند. 
وجه امتیاز علوم دینی با علوم دیگر در همین است، چرا که علوم غیردینی در مدرک و شغل 
خالصه می شوند و با مرگ پایان می پذیرند، ولی در علوم اسالمی همه این ها مقدمه ای هستند 
که پایانشان لقاء اهلل است. وی افزود: دانستن علوم دینی و اخالق به تنهایی کفایت نمی کند، 
بلکه همه اینها باید در رفتار و عمل جلوه گر شود تا پایدار بماند، علت ماندگاری نام علمایی 
همانند آیت اهلل بهجت علومی نیست که از آنها باقی مانده است بلکه اخالق و رفتار آنها است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران تأکید کرد: علوم باید احیاگر باشد تا بتواند میان این 
دنیا و آخرت پیوند برقرار کند، وحدت حوزه و دانشگاه در واقع پیوند دین با دنیا است، چرا که 
علوم غیردینی مربوط به این دنیا است، ولی هدف علوم اسالمی رضوان اهلل است، در حقیقت 

وحدت حوزه و دانشگاه باید به گونه ای تعریف شود که دنیای مردم با آخرت آنها گره بخورد.

برگزاری نشست آسیب شناسی شبکه های ماهواره های 
فارسی زبان در مدرسه حضرت معصومه)س( جعفریه

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

علوم دینی مقدمه ای برای رسیدن فرد به قرب الهی است
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حجت االسالم  بگذاریم.  جای  بر  تأثیرگذاری  و 
ابطحی به بزرگاني چون محقق حلي، شهیداول و 
شهیدثاني، امام خمیني، شیخ عباس قمي، عالمه 
از  که  آخوندخراساني  و  انصاري  شیخ  مجلسي، 
علمای شیعه هستند اشاره کرد و افزود : هر یک 
از این بزرگان کتب بسیاري را در ترویج دین مبین 
اسالم  نگاشته اند.وی خطاب به طالب علوم دیني 
تصریح کرد:  علم را فرا بگیرید و به صورت جدي 
به پژوهش بپردازید و  پژوهش را در حوزه هاي 

علمیه مبناي تحصیل قرار دهید.

مهم ترین وظیفه حوزه  هدایت و ارشاد 
مردم است

آباد در مدرسه علمیه  ,امام جمعه شهر فاضل 
ایراد  به  شهر  این  االوصیاء)عج(  خاتم  خواهران 
سخن در راستای تبیین جایگاه حضرت اباعبداهلل 
برای  سوگواری  مراسم  برگزاری  و  الحسین)ع( 
ایشان پرداخت. حجت االسالم قاسمی بیان کرد: 
محرم و صفر ایام سوگواری پاک ترین انسان های 
دین  از  پاسداری  برای  که  است  بشریت  تاریخ 
مظلومانه ترین  در  گمراهی  از  بشریت  نجات  و 
با  و  رسیدند  شهادت  به  مردهایشان  حالت، 
مظلومانه ترین حالت زنهایشان به اسارت رفتند؛ 
پیام اصلی عاشورا و یکی از اهداف آن روشنگری 
مردم و هدایت آنها بود. وی افزود: امام حسین)ع( 
هستی خود را فدا کردند تا مردم را از گمراهی 
نجات دهند؛ ایشان برای تطهیر و هدایت جامعه 
پرداخت  هزینه سنگینی  انسانیت  رشد  و  بشری 
کردند که یک بخش آن باعث رشد و عزیز شدن 
امام جمعه  اباعبداهلل الحسین)ع( در نزد خدا شد. 
فاضل آباد عنوان کرد: امام حسین)ع( بزرگترین 
برای  با کالس های متعدد  را  دانشگاه  مدرسه و 
درس ها،  عاشورا  کردند؛  راه اندازی  انسان سازی 
پیام ها، عبرت ها، زیبایی ها و کالس های متعددی 
دارد که ما فقط در کالس اول مانده ایم.وی اظهار 
کرد: امام حسین)ع( قلب و هستی خودشان را فدا 
کردند، اتمام حجت کردند و راه همه عذرها را با 
مهربانی، رأفت، رحمت و نصیحت کردن بستند.

غفلت  طلبی،  دنیا  گفت:  قاسمی  حجت االسالم 
امام  مقابل  در  تا  شد  سبب  مردم  جهالت  و 
حسین)ع( بایستند و از ولی خدا جدا شوند؛ اینها 
دنیا و آخرتشان را بسیار ناچیز فروختند؛ مهم ترین 
هدف قرآن و تمام انبیا)ع( هدایت و ارشاد مردم 
است تا آنها را از جهالت و ظلمت بیرون بیاورند 
و مهم ترین رسالت حوزه و حوزویان نیز جز این 
دین  تبلیغ صحیح  کرد:  خاطرنشان  وی  نیست. 
باید در سه محور اخالق، احکام و اعتقادات مردم 
باشد؛ هدایت انسان به اندازه همه دنیا ارزش دارد 
و از آن چه خورشید برآن می تابد و غروب می کند 

برای فرد بهتر است.

فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
از  استان کردستان  قروه درجزین  شهر 
تجمع طالب و اساتید این مدرسه علمیه 
در پی اهانت روزنامه فرانسوی به ساحت 

مقدس پیامبر اکرم)ص( خبر داد.
تجمع  این  در  این که  بیان  با  معز  جباری  مریم 
شد،  قرائت  طالب  از  یکی  سوی  از  بیانیه ای 
گفت: در این بیانیه آمده است: غرب با این کار 
خود می خواهد بر شکست های خود سر پوش 
به  اعظم)ص(  پیامبر  ساحت  به  توهین  بگذارد، 
پیشروی  از  امروز  غرب  که  است  هراسی  دلیل 
اسالم در اروپا دارد. وی افزود: در بخش دیگری 
از این بیانیه آمده است: تکلیف شرعی و وظیفه  
همگانی مسلمین بسیجیان و تمام آحاد مردم و 
دیگر ادیان است که با محکوم کردن این عمل 
راه  در  جهانی  صهیونیسم  مزبوحانه  و  ناپسند 
دشمنان  تا  برداشته  گام  دینی  روشنگری  تبیین 

دیگر دست به چنین عمل ناشایست نزنند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه شهر قروه 
دادن  شعار  با  مراسم  این  کرد:  اظهار  درجزین 
کار  این  از  طالب  انزجار  و  نارضایتی  اعالم  و 

خبیثانه فرانسه و غرب به پایان رسید.

تجمع طالب مدرسه 
فاطمیه قروه درجزین در 

پی اهانت به ساحت مقدس 
پیامبر اکرم)ص( جلسه نقد و بررسی فیلم نوح با حضور طالب مدارس علمیه خواهران نور 

الزهرا)س( و خدیجه کبری)س( شهر زنجان در مدرسه علمیه خواهران 
نور الزهرا)س( برگزار شد.

زهرا عیسی خانی منتقد فیلم در این جلسه گفت: در این فیلم نوح، پیامبری مبعوث  شده 
معرفی  آدم)ع(  فرزند صالح حضرت  باقی  مانده  نسل  بلکه  نمی شود؛  معرفی  از جانب خدا 
می شود که قرار است پس از پدرش، وارث میراث شیث باشد.وی ادامه داد: ولی در زمان 
رها  نیمه کاره  مراسم  و  نمی گیرد  انتقال صورت  این  اتفاقی  به سبب  نوح  به  انتقال عهد 
می شود. کارگردان فیلم با جسارت تمام در این صحنه نوح را از مقام نبوت مبری می کند.

دیگر،  سوی  از  کرد:  تصریح  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
شخصیت پردازی نوح در این فیلم به گونه ای است که هیچ عصمت و یقینی که در یک 
از مسائل و مشکالت  او در بسیاری  تا جایی که  باشد در وی دیده نمی شود  باید  پیامبر 

پیش رو به خدا هیچ ایمانی ندارد و شخصیتی بسیار متزلزل دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در یکی از صحنه های فیلم، نوح به همسرش درباره وضعیت 
اسف بار دوران خود می گوید »شاید باالخره همه چیز را درست کند!« که منظور خدا است؛ 
کلمه شاید و نگرانی که در چهره نوح با نمایی نزدیک نشان داده می شود، خبر از نبود یقین 

در وجود نوح می دهد.
عیسی خانی عنوان کرد: در این فیلم چیزی به نوح وحی نمی شود، هیچ فرشته  مقربی با او 
سخن نمی گوید و همه چیز به وسیله خواب و گاهی خوردن گیاهان توهم زا به وی الهام 

می شود.
وی تصریح کرد: در این فیلم نوحی به تصویر کشیده می شود که از بسیاری مسائل بی خبر 
است و در این مسیر پدربزرگش متوشالح، همسرش و عروسش ایال به کمکش آمده، او را 

از سرگردانی و گمراهی خارج می کنند.
اظهار  نوح  فیلم  انحرافات  تبیین  در  زنجان  استان  علمیه خواهران  پژوهش حوزه  معاون 
را  آنها  و  است  شده  پرداخته  هم  فرشتگان  تحریف  به  فیلم  این  در  کارگردان  داشت: 
برای  از بهشت،  آدم  اخراج  با  نافرمان و شورشگر معرفی می کند که همزمان  موجوداتی 
کمک به او به زمین آمده اند که آفریدگار آنها را مجازات می کند و با غالبی از سنگ و خاک، 

ماهیت و وجود آنها را محبوس می کند! 
فرشتگان  قرآنی  و  اسالمی  آموزه های  براساس  که  است  حالی  در  این  شد:  یادآور  وی 
موجوداتی مجرد و به دور از گناه و اشتباه هستند که حتی تصوری از نافرمانی ندارند و 
همواره فرمانبردار هستند. به عنوان مثال می توان به سوره تحریم، آیه 6 اشاره کرد: »َعلَْیها 

َ ما أََمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن ما ُیْؤَمُروَن«. َمالئَِکٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال َیْعُصوَن اهللَّ
عیسی خانی تأکید کرد: در این فیلم تقسیم بندی خیر و شر نیز قابل تأمل است؛ در این فیلم 
شخصیت های منفی به ترتیب نوح و خداوند هستند و شخصیت های مثبت را حام، زن نوح 

و توبال کین تشکیل می دهند!
وی ادامه داد: در این فیلم نوح فردی قاتل و بی رحم به تصویر کشیده می شود او به راحتی 
آدم می کشد، آدم های اطرافش برای او هیچ اهمیتی ندارند، به راحتی از جان دختری که 
»حام« به او عالقه دارد می گذرد، مانع ورود زنان و کودکان به کشتی می شود و در پایان 

تصمیم می گیرد، نوه های خود را قربانی کند. 
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان زنجان با بیان این که کارگردان در فیلم 
سکوت  در  معمواًل  او  کرد:  بیان  می کشد،  تصویر  به  انفعالی  بسیار  را  خداوند  نوح، 
با هیچکس صحبت نمی کند؛ بسیار سختگیر و تالفی جو است،  کامل به سر می برد و 
انسان ها را به واسطه خوردن یک میوه از بهشت می راند و محکوم به عذاب می کند، 
فرشته های خود را که صرفًا به منظور کمک به بشر اقدام کرده اند، نفرین می کند و از 
پذیرش مجدد آنها سر باز می زند، دستور نابودی نسل بشر را صادر می کند و در انتها 

از نوح می خواهد که نوه هایش را قربانی کند.
وی ادامه داد: ولی در طرف دیگر »حام« فردی عاطفی و مهربان نمایش داده می شود، او 
به دنبال برقراری صلح در میان انسان ها است و حتی در پایان با وجود بدی های نوح در 

حق خود، کین را می کشد و از انتقام صرف نظر می کند.

برگزاری جلسه نقد و بررسی فیلم »نوح« 
در مدرسه علمیه نور الزهرا)س( زنجان

طالب، اساتید و مدیران مدرسه علمیه 
قروه درجزین  شهر  فاطمیه  خواهران 
نشریه  اهانت  پی  در  کرمانشاه  استان 
فرانسوی شارلی ابدو به ساحت نورانی 

پیامبر اکرم)ص( بیانیه ای صادر کردند.
متن بیانیه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
غرب با توهین به پیامبر اکرم)ص( می خواهد بر 
توهین  این  بگذارد،  پوش  سر  خود  شکست های 
به دلیل هراسی است که غرب امروز از پیشروی 
اوج  عمل  این  رو  این  از  دارد.  اروپا  در  اسالم 
دهد.  می  نشان  را  غرب  خباثت  و  بی اخالقی 
اساتید و مدیران مدرسه علمیه خواهران  طالب، 
فاطمیه شهر قروه درجزین این عمل مذبوحانه را 
مجکوم می نمایند و و اعالم می دارند که تکلیف 
شرعی و وظیفه  همگانی مسلمین بسیجیان و تمام 
آحاد مردم و دیگر ادیان است که با محکوم کردن 
این عمل ناپسند و مزبوحانه صهیونیسم جهانی در 
راه تبیین روشنگری دینی گام برداشته تا دشمنان 

دیگر دست به چنین عمل ناشایست نزنند.

صدور بیانیه در 
محکومیت اهانت به پیامبر 
اکرم)ص( از سوی مدرسه 

فاطمیه قروه در جزین 
کردستان
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برگزاری همایش ارتباط صحیح والدین 

با فرزندان به همت مدرسه علمیه 
الزهرا)س( کالردشت

به  فرزندان  با  والدین  ارتباط صحیح  ,همایش 
شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت 
کالردشت استان مازندران با حضور عموم بانوان 
موسس  دیباجی  حجت االسالم  شد.  برگزار 
این  در  کالردشت  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 
جوانان  گفت:  و  پرداخت  سخنرانی  به  مراسم 
با  درستی  رابطه  نمی توانند  معمواًل  امروزی 
آنها  غرور  به  توجه  با  و  کنند  برقرار  والدینشان 
و اقتضائات جوانی باید پدر و مادرها برای ایجاد 
این رابطه تالش کنند. وی افزود: اگر بخواهیم 
با  باید  بگیرد  شکل  صحیح  نحو  به  رابطه  این 
مهربانی و لحنی دوستانه آنها را به رعایت آداب 
اسالمی و دوری از گناهان دعوت کنیم. این کار 
خشن  الفاظ  کاربردن  به  و  تحمیل  با  گاه  هیچ 
کنیم  کاری  باید  شد،  نخواهد  محقق  آمرانه  و 
کنار  در  است  شده  نحو  هر  به  را  فرزندان  که 
خودمان نگه داریم و به مواردی که آنها را از ما 

دور می کند کاماًل توجه داشته باشیم.
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  موسس 
کالردشت در ادامه به مسئولیت والدین در قبال 
مورد  باره  این  در  قیامت  در  که  این  و  فرزندان 
سوال قرار می گیرند اشاره کرد و گفت: نام نیکو 
نهادن و آموختن قرآن از حقوق فرزند بر والدین 
فرزندان  به  را  دینی  تعالیم  باید  والدین  و  است 
آموزش دهند. وی به معرفی اجمالی این مدرسه 
و فعالیت های آن در زمینه های علمی و آموزشی، 
تربیتی و فرهنگی پرداخت و افزود: این مدرسه 
و  آموزشی  امکانات  با  سالم  محیطی  می تواند 
رشد  تحصیل،  برای  مناسبی  مکان  خوابگاهی، 

علمی و پرورش معنوی دختران فراهم کند.
پاسخ  ضمن  پایان  در  دیباجی  حجت االسالم 
دادن به سواالت مادران درباره مسائل تربیتی و 
آموزشی حوزه علمیه، از مادران درخواست کرد با 
دخترانشان از محیط این مدرسه دیدن کنند تا با 

مدرسه علمیه بیشتر آشنا شوند.

برگزاری یادواره شهیده طلبه فاطمه 
ترکان در مدرسه علمیه خواهران 

نرجس)س( شهر زاهدان
,یادواره شهیده طلبه بسیجی فاطمه ترکان در 
مدرسه علمیه خواهران نرجس)س( شهر زاهدان 
این  مدیر  رخشانی،  مراسم  این  شد.در  برگزار 
مدرسه علمیه در موضوع سبک زندگی اسالمی 
و شهیدپروری به ایراد سخن پرداخت. همچنین 
حضور  با  طلبگی  زی  عملی  اخالق  نشست 
امور  و  اوقاف  کل  مدیر  تدینی،  االسالم  حجت 
مدرسه  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  خیریه 

نشست سیاسی حادثه عاشورا نتیجه 
بنی امیه  رسانه ای  تبلیغات  سال   40
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

نرجس)س( ساری برگزار شد.
در این نشست سلیلی دکترای مطالعات اسالمی 
و استاد حوزه و دانشگاه در باب سلفی گری گفت: 
و  نحله  یک  بلکه  نیست،  مذهب  سلفی گری 
تفکری مذهبی است که منشأ آن بعد از رحلت 
پیامبر)ص( شکل گرفت. وی افزود: بنیانگذار این 
از فقهای حنبلی  ابن تیمیه و  نام  به  تفکر فردی 
بوده است و پس از آن صحنه گردان حقیقی این 
آفت غیرمسلمانان هستند که بدون شک یکی از 

آنان رژیم صهیونیستی است. 
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به لغت سلف که 
هیچ  اجازه  بدون  پیشینیان  به  رجوع  معنای  به 
زیارت،  مطلق  آنان  کرد:  اظهار  است،  تفکری 
ادلّه  برای  شفاعت و توسل را شرک می دانند و 
آن به »فال تدعوا مع اهلل ...« استناد می کنند در 
حالی که در تفکر ما این موضوع از اساس باطل 
است، چرا که خداوند در آیه 108 سوره مبارکه 
ِعَوَج  ال  اِعَي  الدَّ َیتَّبُِعوَن  »َیْوَمئٍِذ  می فرماید:  طه 
ْحمِن ...« و نیز در آیه  لَُه َو َخَشَعِت األَأْْصواُت لِلرَّ
28 سوره انبیاء می فرماید: »شفاعتی نیست مگر 
مثال  شاهد  و  باشد«  داشته  رضایت  خدا  اینکه 
بعدی این مسأله آیات 40 تا 48 سوره مدثر است.

تفکر  این  استمرار  چگونگی  با  رابطه  در  سلیلی 
ادامه داد: با ظهور محمد بن عبدالوهاب در قرن 
با  او  و  یافت  رواج  دوباره  سلفی گری  دوازدهم 
تیمیه  ابن  مذهب  احیاکننده  من  که  شعار  این 
وهابیت  نام  به  تشکیالتی  عربستان  در  هستم 
پیشرفت  به دالیل  اشاره  با  انداخت. وی  راه  به 
خاطرنشان  تیمیه،  ابن  به  نسبت  عبدالوهاب 
مردم  که  بود  این  پیشرفت  دالیل  از  یکی  کرد: 
در مقابل اظهارات او سکوت کردند و دلیل دوم 
انگلیس در عربستان عالوه  این بود که استعمار 
مذهبی  استعمار  مملکت،  جغرافیایی  استعمار  بر 
بر  نیز  را  رفتار  و  زندگی  عقیده، سبک  در  مردم 
عهده داشت. استاد حوزه و دانشگاه به دلیل سوم 
پیشرفت عبدالوهاب نسبت به ابن تیمیه اشاره کرد 
و گفت: دلیل سوم در واقع پیمانی بود که با محمد 
شد.   بسته  او  سلطنتی  خاندان  و  عبدالوهاب  بن 
زناشویی  پیوند  آل سعود  با  عبدالوهاب  محمدبن 
بست و این امر سبب رشد و قدرت او شد و آل 
سعود بر خود فرض داشت که از او دفاع کند و در 
عوض فتاوای او به گونه ای باشد که آل سعود 
پابرجا بماند.  وی افزود: به دنبال رشد عبدالوهاب 
وهابی  جریان  عناوین  با  وهابی  جریان  چهار 
تقریبی شمال افریقا)اخوان المسلمین(، دئوبندیه، 

افراطی و تکفیری)داعش( شکل گرفت.

برگزاری نشست 
سیاسی در مدرسه 

حضرت نرجس)س( 
ساری و  سیستان  استان  نهبندان  شهر  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

بلوچستان با همکاری پایگاه بسیج طالب حضرت زینب)س( یادواره شهدای 
روحانی برگزار کرد.

در این مراسم که مسئوالن نهادها و ادارات شهر حضور داشتند، حجت االسالم عباسعلی خزاعی، 
و  یاد  برگزاری  روحانی گفت:  و خاطره شهدای طلبه  یاد  با گرامی داشت  نهبندان  امام جمعه 

خاطره شهدا سبب تداوم انقالب و شکست توطئه های دشمنان می شود.
وی تأکید کرد: همه وظیفه داریم، فداکاری های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس را به نسل های 

آینده منتقل کنیم.
همچنین در بخش دیگری از مراسم حجت االسالم محمدعلی مؤمن زاده، نماینده ولی فقیه در 
سپاه شهر نهبندان اظهار داشت: هدف از برگزاری یادواره شهدا یادآوری اندیشه ها و فکر شهدا 
است. یادوار  ه ها فرصت مناسبی است تا فاصله های فکری و عملی خود را با شهدا بررسی کنیم.

آنها  پیام  از والیت هستند و مهم ترین  افزود: شهدای روحانی و طلبه پرچمداران تبعیت  وی 
پیروی از رهبری و امام جامعه اسالمی است.

اسالمی،  زندگی  سبک  شامل  غرفه  چهار  قالب  در  بصیرت  نمایشگاه  یادواره  این  حاشیه  در 
مهدویت، ماهواره و ازدیاد نسل جهت بازدید عموم دایر شد.

امام جمعه نهبندان:

یادواره شهدا سبب تداوم انقالب و شکست 
دشمنان است

نخبگان  و  علما  از  جمعی  همراه  به  سمنان  عصمتیه  علمیه  مدرسه  طالب 
استان با آیت اهلل العظمی نوری همدانی دیدار کردند.

در این دیدار آیت اهلل شاهچراغی امام جمعه سمنان گزارشی در رابطه با وضعیت استان سمنان 
از جمله موفقیت این استان در بعد علمی ارائه کرد.

در ادامه این دیدار آیت اهلل العظمی نوری همدانی گفت: آنچه برای طالب مهم است علم آموزی 
همراه با اخالص و داشتن همت و جدیت و کوشش است. طالب باید ادبیات را خوب بخوانند، 
صاحب قلم باشند و تاکید به کار و کوشش کنند. وی افزود: طالب باید در چند صحنه حضور 
فعال داشته باشند، از جمله خدمت به مردم، ارشاد و هدایت و درک مشکالت مردم، که در این 
صحنه باید متواضعانه برخورد کرد. مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: طالب وصیت نامه شهدا را 
مطالعه کرده آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند. همچنین طالب باید در نماز جمعه و جماعت 
حضور پررنگ داشته باشند. وی از مهمترین وظایف طالب را تعلیم و تربیت و داشتن اخالق 
و مقید بودن به نماز شب دانست و آنان را به مطالعه صحیفه نور توکل به خدا  و قرائت دعای 

عهد و زیارت آل یاسین توصیه کرد.

خواهران  علمیه  مدرسه  از  پرورش  و  آموزش  و  حوزه  همکاری  ستاد  دبیر 
مدرسه  این  طالب  جمع  در  و  کرد  بازدید  ساری  شهر  نرجس)س(  حضرت 

علمیه به ایراد سخن پرداخت.
حجت االسالم مجتبی ملکی حضور طالب در حوزه را توفیق الهی خواند و گفت: خداوند شما 
طالب را بسیار دوست دارد، چرا که از میان 5 میلیارد نفر جمعیت توفیق طلبگی را نصیب شما 
کرده است و مسلما اعمال شما در این مسیر بی تأثیر نبوده است. دبیر ستاد همکاری حوزه و 
آموزش و پرورش با اشاره به افزایش حضور دختران نسبت به پسران در مدارس علمیه برای 
تحصیل بیان داشت: به حال شما باید غبطه خورد که افزون بر فرصت کم و حجم سنگین دروس؛ 
به همراه تحصیل و دین پژوهی به مسئولیت سنگین همسرداری و تربیت فرزند اشتغال دارید.

وی تأکید کرد: شما زمانی موفق خواهید بود که بتوانید به همراه آموزش، از دیگر رسالت هایتان 
مانند همسرداری و تربیت فرزند غافل نشوید. گفتنی است؛ در این نشست مدیر مدرسه علمیه 
خواهران حضرت نرجس)س( گفت: ضرورت ارتقای فرهنگی جامعه ایجاب می کند که خواهران 
حوزوی فارغ التحصیل، در مدارس و حتی پیش دبستانی نقش مربیان پرورشی را به عهده گیرند؛ 

چرا که رشته و علوم آموزشی شان با تربیت نیروی انسانی مرتبط است.

دیدار طالب مدرسه علمیه عصمتیه سمنان 
با آیت اهلل العظمی نوری همدانی

سخنرانی دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و 
پرورش در مدرسه نرجس)س( ساری
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اخبار مدارس
علمیه خواهران نرجس)س( شهر زاهدان برگزار 
نشست ضمن  این  در  تدینی  شد.حجت االسالم 
همانند  بزرگ  علمای  سیره  از  فرازهایی  بیان 
اهلل  آیت  و  قمی  عباس  شیخ  نخودکی،  مرحوم 
این  بکارگیری  به  را  طالب  نجفی  مرعشی 

ظرافت ها در زندگی سفارش کرد.

حضور در فضای مجازی و مقابله با 
شبیخون فرهنگی از نیازهای ضروری 

هر طلبه است
از  استان مرکزی  ,مدیر حوزه علمیه خواهران 
برگزاری دوره آموزش مقدماتی  وبالگ نویسی 
در مدارس علمیه فاطمه الزهرا)س( اراک و ساوه 
و  مجازی  فضای  در  حضور  گفت:  و  داد  خبر 
نیازهای ضروری  از  با شبیخون فرهنگی  مقابله 
هر طلبه است. حجت االسالم داود زارع ارتقای 
علمیه،  مدارس  طالب  بینش  و  آگاهی  سطح 
وبالگ  از  استفاده  و  ساخت  روش  با  آشنایی 
ارائه  در  تکنولوژی  ابزار  از  استفاده  ایمیل،  و 
مطالب و مسائل دینی واعتقادی، اطالع از اخبار 
از  را  بودن  روز  به  و  دنیا  سراسر  در  اتفاقات  و 
جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی گفت: 
آشنایی با فضای کوثر بالگ، چارچوب وبالگ، 
مطلب  دادن  قرار  نحوه  وبالگ،  ساختن  نحوه 
وعکس در وبالگ، نحوه ویرایش اجزای مختلف 
وبالگ، نحوه کپی کردن مطلب و عکس و نحوه 
ساخت ایمیل از جمله مباحث مطرح شده در این 

کارگاه آموزشی بود.
وبالگ  مقدماتی  آموزش  دوره  کرد:  اظهار  وی 
در  نوبت  دو  در  و  استانی  صورت  به  نویسی 
نفر   150 حضور  با  ساوه   و  اراک  شهرهای 
فرهنگی  و  پژوهشی  ومعاونان  اساتید  ازطالب، 

مدارس علمیه استان مرکزی برگزار شد.

وداع طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( یزد با شهید گمنام

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  ,معاون 
با  وداع  مراسم  برگزاری  از  یزد  زینب)س( شهر 
این  در  مقدس  دفاع  سال  هشت  گمنام  شهید 
بیان  دهقان  السادات  اقدس  داد.  خبر  مدرسه 
در  که  است  گمنامی  شهید  سومین  این  کرد: 
سال تحصیلی 93-94 در مدرسه تشییع می شود 
و اینها همه از الطاف الهی است. معاون مدرسه 
قرائت  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه 
را  سوگواری  مراسم  برگزاری  و  عاشورا  زیارت 
گفت:  و  کرد  عنوان  مراسم  این  برنامه های  از 
تذکیه  برای  فرصت ها  این  از  بتوانیم  امیدواریم 

خود و طالب بهره کافی را ببریم.

مراسم تقدیر از برترین پژوهشگران موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 
معصومیه از سوی معاونت پژوهش این موسسه برگزار شد.

حجت االسالم مهدوی راد قرآن پژوه و استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: خداوند متعال 
در سوره نساء آیه 9 چنین می فرماید: »فلیتقوا اهلل و لیقولوا قوال سدیدا«. سیاق این آیه درباره 
وصیت و ارث است، از این رو مفسران متناسب با آن تفسیر کرده اند که هنگام وصیت تقوا پیشه 
کنید و آن را محکم و سدید بنویسید ولی عالمه طباطبایی)ره( یک اصل را از روایات ائمه)ع( 
ابداع کرد مبنی بر این که مفاد جمله مستقل در آیات الهی همان طور که در سیاق حجت است، 
در بیرون از سیاق هم حجت است. وی افزود: تحقیق یعنی از سر دقت سخن گفتن، ریشه 
تحقیق از حق است و به معنای کار استواری است که کاستی نمی گیرد و تا حدودی متسامحه، 
شایسته و بایسته است، بدون تأمل و دقت در چیدن مقدمات سخن گفتن، نوعی جاهالنه حرف 

زدن است.
استاد حوزه و دانشگاه فرآیند پژوهش را دارای دو مرحله که هر یک نیز مراحلی را در پی دارد، 
دانست و تأکید کرد: یک مرحله اصلی این فرآیند بسیار طاقت سوز است و آن مرحله گردآوری 
مطالب از منابع است و طلبه در این مرحله باید به ده ها منبع رجوع کند و مرحله بعد مرحله 

داوری است که اندیشه سوز است.
حجت االسالم مهدوی راد ضمن توصیه به مطالعه فراوان در زمینه های مختلف به طالب، جهت 
حساس شدن ذهن، توجه به بستر تاریخی را به  منظور بهره گیری از نصوص بسیار حائز اهمیت 
دانست و عنوان کرد: تاریخ نگری در پژوهش ابعاد گسترده ای دارد و بستر وقوع حادثه را نشان 

می دهد و اگر از بستر وقوع حادثه غافل باشید، نمی توانید به آن حادثه درست استناد کنید.
وی طالب را به پرهیز از پراکنده گویی و کلی بودن موضوعات توصیه کرد و گفت: نخستین 
گام در جمع آوری مطالب داشتن نقشه راه و جمع آوری مطالب به صورت تاریخی و چیدن آن بر 
اساس تاریخ وقوع، جهت استناد صحیح به آن واقعه است.در این مراسم 12 نفر از طالب مقطع 
سطح دو و سه که حائز رتبه برتر در نگارش پایان نامه و مقاله شده بودند، تقدیر به عمل آمد. 

در بخش پایان نامه سطح دو نفر اول »زکیه سادات علم الهدی« با عنوان بررسی حدیث اثنا 
و  روایات  و  قرآن  نگاه  از  عنوان صدع  با  ادهمی«  دوم »صدیقه  نفر  فریقین،  کتب  در  عشر 
علوم طبیعی و نفر سوم »سکینه عسکری وزیری« با عنوان تأثیر علوم عقلی بر اجتهاد فقهی 
تقدیر شدند.در بخش تحقیقات پایانی برتر سطح دو نفر اول »زینب ثنایی فر« با عنوان حقوق 
اجتماعی اطفال نامشروع در فقه و قانون اساسی؛ نفر دوم »زهرا برزگر« با عنوان مهدویت در 
فرقه بابیت و انشعاب های آن و نفر سوم »راضیه امامیان« با عنوان جایگاه نظم در زندگی از 

منظر آیات و روایات مورد تقدیر قرار گرفتند.
نفر اول »سلیله سادات علم الهدی« با عنوان نقد مناقشات ابن تیمیه براستدالل عالمه حلی به 
آیه اکمال در اثبات امامت؛ نفر دوم »بهنوش مهتدی بناب« با عنوان مشروعیت تبرک و نفر 
سوم »فاطمه بیات« با عنوان شهادت زنان در دعاوی غیرمالی به عنوان صاحبان مقاالت برتر 

مقطع سطح سه تجیل شدند.
با عنوان مشاوره  پارسی«  اول »محدثه  نفر  برتر مقطع سطح دو،  میان مقاالت  همچنین در 
در نگاه دین، نفر دوم »حدیث حیدری نوکانی« با عنوان علل اجتماعی صلح امام حسن)ع( با 
با عنوان بررسی کارکردهای دین مورد تقدیر  معاویه و نفر سوم »مهدیه سادات محمودی« 

قرار گرفتند. 

تقدیر از پژوهشگران برتر 
موسسه حوزوی معصومیه قم

سیمای  قرآن  تلویزیونی  شبکه  با  درمصاحبه  حلی  عالمه  جشنواره  دبیر 
و  علمیه  حوزه های  پژوهشی  فعالیت های  تبیین  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

جایگاه رفیع پژوهش پرداخت.
حجت االسالم جواد اسماعیل نیا در برنامه صبح و امید ضمن تبیین فعالیت های پژوهشی حوزه 
علمیه در عرصه های مختلف گفت: تولید حدود 10 هزار اثر پژوهشی توسط طالب جوان در 
ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( نشانه جایگاه رفیع پژوهش و تحقیق در حوزه های علمیه 
است.مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم افزود: سالیانه تعداد قابل توجهی کتاب، پایان نامه، 
ارزشمند در حوزه  بسیار  قرآنی و حدیثی  با موضوعات تفسیری، علوم  مقاله  پایانی و  تحقیق 
تولید می شود. مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم تولیدات در موضوعات قرآنی و تفسیری از 
سوی حوزه های علمیه خواهران را خدمتی شایسته و کم نظیر به ساحت قرآن کریم عنوان کرد.

تولید 10 هزار اثر پژوهشی 
در ششمین جشنواره عالمه حلی

بخش چهارم
نوشته  جدا  الزاما  که  غیرساده ای  -کلمه های 

می شوند:
1- کلمه هایی جزء دوم آنها با الف آغاز می شود، 
یا  کم احساس  عقب افتادگی،  دل انگیر،  مانند: 
حرف  با  اول  جزء  پایانی  حرف  که  کلمه هایی 
آغازی جزء دوم همانند یا هم مخرج باشد، مانند: 

آیین نامه، چوب پرده، کم مصرف، چوب بری
مرکب هایی  نیز  و  اتباعی  مرکب  کلمه های   -2
مانند:  باشند،  شده  تشکیل  مکرر  جزء  دو  از  که 

تک تک، هق هق
اروپایی  دخیل  واژه  که  مرکبی  کلمه های   -3

باشد، مانند: شیک پوش
4- یک  جزء از واژه های مرکب عدد باشد، مانند 

پنج تن، هفت گنبد
تبصره: به استثنای عدد 1 که بسته به مورد و با 
توجه به قواعد دیگر با هر دو امال صحیح است، 
یکشنبه/یک شنبه،  یکسویه/یک سویه،  مانند: 

یک سره/یکسره، یکپارچه/یک پارچه
»ه«  به  آنها  اول  جزء  که  مرکب هایی   -5
غیرملفوظ ختم می شود، مانند بهانه گیر، پایه دار، 

کناره گیر
خفتگان،  تشنگان،  مانند  کلمه هایی  تبصره: 
آنها حذف  هفتگی و بچگی که »ه« غیرملفوظ 
شده و به جای آن »گ« آمده است، از این قاعده 

مسثنا هستند.
ناموس  یا  طوالنی  پیوسته نویسی  با  کلمه   -6
پاک   مصلحت بین،  عافیت طلبی،  مانند  شود، 

ضمیر، حقیقت جو
7- یک جزء کلمه مرکب صفت مفعولی یا صفت 
نمک پرورده،  اجل رسیده،  مانند:  باشد،  فاعلی 

اخالل کننده، پاک کننده
مانند:  باشد،  خاص  اسم  کلمه  جزء  یک   -8

سعدی صفت، عیسی دم
داشته  زیاد  بسامد  آن  پایانی  پا  آغازی  جزء   -9
شاه نشین،  هفت پیکر،  نیک بخت،  مانند:  باشد، 

سیه چشم
ترکیب  اجزای  پیوسته نویسی،  با  گاه  هر   -10
کند،  ایجاد  معنایی  ابهام  احیانا  و  نشود  معلوم 

مانند: پاک نام، پاک دامن، پاک رای
-نکته:از آنجا که بیشترین اختالف در خصوص 
رسم الخط فارسی و به ویژه با توجه به استفاده از 
رایانه بر سر جدانویسی و پیوسته نویسی کلمه های 
غیرساده است و تعداد کلمه های غیرساده ای که 
از  بیش  بسیار  می شوند،  نوشته  جدا  آنها  اجزای 
را  چاره  شود،  ذکر  نوشتار  این  در  که  است  آن 
غیرساده ای  کلمه های  تنها  که  دیدیم  آن  در 
جدانویسی  و  پیوسته  سر  بر  است  ممکن  که  را 
آنها ابهام وجود داشته باشد و فرهنگستان زبان 
پذیرفته  را  آنها  پیوسته  صورت  فارسی  ادب  و 
و  انتخاب  فارسی  امالیی خط  از فرهنگ  است، 

در فصل های آینده گردآوریم.

آموزش خبرنویسی
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       سال تاسیس مدرسه:                   1376سال احداث بنا: 1387
          متراژ زمین:1000 مترمربع                   زیربنا:3000 مترمربع

           تعداد کالس: 10 کالس                         تعداد طالب شاغل به تحصیل: 185 نفر
          دارای کتابخانه و  سایت رایانه

نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
مدرسه علمیه الزهرا)س(  کوثریه تهران

 مدیر مسئول: علی موالیی  زیر نظر شورای سردبیری


