




اب؟ رهبر معظم ان
ــا  ن انــس بگیریــدت ب ــر ــا  کــه ب وصیــه میکنــم  بــه جوانــان عزیزمــان 
ــه  ــا عن ــد اّل  ح ــران  ــذا ا ــس  ه ــا جا ــد. »و م کنی ــ  س ن مجا ــر
صــان مــن عمــى«؛ هــر بــارى  ــى هــدى او ن صــانت زیــاده  بزیــاده او ن

کنیــدت یــک پــرده از پرده هــاى  ن نشســ و برخاســ  ــر ــا  کــه شــما ب
ه میشــود؛ یــک چشــمه از چشــمه هاى نورانیــ در  ــ شــما برداشــ جها

ســ  نت مجا ــر دل شــما گشــایش پیــدا میکنــد و جــارى میشــود. انــس بــا 
نت اینهــا لز اســ ــر دبــر در  نت  ــر هــم  نت  ــر بــا 

امآٗ خمینی؟
ل  ت غ اب هدای هى و ک ه ا ن کریم ت این صحی ر از انس با 

نورزند؛ که مسلمانان هر چه دارند و خواهند داش در طول 
. دس اس اب م ینده(ت از برکا سر شار این ک ه و  اریخ)گذش

ن را و با دس دیگر ساح را برگیرید و  ر جوانان عزیز با یك دس 
وطئه علیه  کر  در  اع کنیدت که  ّی و شرا خود د چنان از حی

خود رات از دشمنان سلب نمایید.
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ــت، ســودای بندگــی تــو دارد و سراســر هســتی،  خدایــا، همــه خل
رینــش، هــر ذره ای  نــدای عبودیــت تــو ســر مــی دهــد. در پهنــه آ
طــرت انســان نیــز  ریــاد توحیــد و خداپرســتی بلنــد کــرده اســت. 
از دروْن رو بــه ســوی تــو دارد و ایــن همــه، او را بــه بندگــی خــدای 
ــون  ــری چ ــادی دیگ ــو، من ــد و از آن س ــی خوان ــرا م ــا  ــق یکت خاٖ
رســول رحمــْت بــه ســوی تــو دعــوت مــی کنــد. گروهی ایــن ندای 
کننــد، ایمــان مــی آورنــد و  دل پذیــر را مــی شــنوند و اجابــت مــی 

ســعادت ابــدی را بــر می گزیننــد.
کــن تــا ایــن  خدایــا، ای مهربــان تریــن، مــا را یــاری 

بیاوریــم؛  ایمــان  و  بشــنویم  را  دعــوت  نــدای 
گناهانمــان  ــور ایمــان،  ــه ُیمــن ن گاه ب پــس آن 
را بیامــرز، زشــتی هامــان را بپوشــان و مــا را در 
ــرارده. از آن چــه بــه نیکانــت  زمــره نیــکان 

وعــده داده ای، عطایمــان کــن و خواری و ذٖت را در روز حســاب 
بــر مــا مپســند.

بریــز از عشــق بــه تــو و پیامبــر توســت. جانــم عطــش  عزیــزا، دٖــمٖ 
ــرآن اســت. هســتی مــْن  طــره زال چشــمه ســار  طــره  نــاک 
کتــاب تــو و رســول تــو معنــا مــی شــود و  در ایمــان بــه تــو، بــه 
تــه مــی بینــم.  کمــال یا تــْت  بودنــم را بــا نــور درخشــان معر
کــه بــه  کــه تنهــا تــو از آن باخبــری. بنگــر  بنگــر درون ســینه اٗ را 
ــو  رســتاده ت رســتادی، ایمــان آورده اٗ و از  ــرو  آن چــه 
پیــروی نمــوده اٗ. بنگــر و نــاٗ مــرا در زمــره شــاهدان 
کــه بــه تــو،  گواهــان بنــگار؛ در صــف آنــان  و 
ایمــان  رســتادی  رو چــه  آن  و  رســوانت 

تنــد. آوردنــد و ســعادت ابــدی یا
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ــَلِم َو  ّسَ َبــَع ِرْضَواَنــُه ُســُبَل ا َّ ِبیــٌن َیْهــِدى ِبــِه اُه َمــِن ا ــاٌب ّمُ َ ِک ــَن اِه ُنــوٌر َو  ــْد َجاَءُکــم ّمِ َ «
یم.«  ِ َ ْســ ــَى  صِراٍط ّمُ ــوِر ِبِإْذِنــِه َو َیْهِدیِهــْم ِإ ّنُ ــَى ا ِ ِإ ُلَمــا ّظُ ــَن ا ُیْخِرُجُهــم ّمِ

کــه بســان ریســمانى از  ــه علــم و حکمــ خداونــدی اســ  ن ســخن خداونــد و ناز ــر
ــا بــدان بیاویــزد و بــال رود و رشــد کنــد و بــه معــدن عظمــ و  ــه  ویخ نــور بــرای انســان 

منبــع نــور بــار یابــد.
ن را بــه عــروس  ــر وحیــدت  ــا  حکیــم ســنایی غزنــوی در دیــوان اشــعار خــود در بیــان م
ــا به حریمش  ــاب از رخ او بایــد بــا او محــر شــد  کنــدن ن شــبیه مــى کنــد کــه بــرای برا
ت از  کــه دل اواســ ملــک ایمــان را  دمــى مــى بایســ دارا . یــا بــه بیــان او  ــ راه یا
ضیلــ و حکم  یانــوس  نینــه ا ت مجــرد کنــد و بــه طم ــان هــای رذیلــ غوغــای طو

بیاراید.
ن گه براندازد  اب  ن ن ر عروس حضر 

ملک ایمان را مجرد بیند از غوغا که دارا
ــش ظاهــری  ن بــه ن ــر ــ  ی ن مــى رونــدت از ح ــر ــى بــه ســراغ  دمیــان و شــماری از 
گرمــى چیــزی  نمــى یابــد و  کــه از خورشــید جــز  کننــدت بســان نابینایــی  ن بســنده مــى 

. ن بــی بهــره اســ دیــدگان او از نــور 
شى ن نصیب نیس جز ن ر عجب نبود گر از 

که از خورشید جز گرمى نیابد چشم نابینا
نــىت ورود بــه  ر ــر بیکــران معــارف  شــنه کامــان کو امــا بــرای ســیراب شــدن دل و جــان 
ى  نت  بــا هنــر بدیع موســی یــا بّینــا  رائــ  ــظ و  ن و ح ــر ــاظ و ظواهــر  ــوش و ا ن
نت ایــن هنــر دروازهــای اســ بــرای ورود بــه  غــاز راه اســ نــه پایــان  نــىت  ر ــى  عا م
وحیدیت  ایــق  ق به ح ح ت راه  ــ ی ــن به ح ــى اســ بــرای بــار یا ی ت و ر بهشــ
لیــش هــای  ن از  ن  نــىت پاکســازی دل و پیراســ ر و درونــى ســازی ســبک زندگــى 
ت انســانى  نت مــردن پیــش از مــرگ اســ ت بــه بیــان ســنایی غزنــویت راه  باطنــى اســ
ــ وارد شــده  کــه بمیراننــدش میمیــردت در همیــن دنیــا بــه بهشــ معر ن  کــه پیــش از 

  . ن بهــره منــد اســ ربــای  ذایــذ و حظــوظ نعمــ هــای شــیرین و د ت و از  اســ
گر مى زندگى خواهى بمیر ای دوس پیش از مرگ ا
ى گش پیش از ما که ادریس از چنین مردن بهش

ت کــه با  ب حیــا ابــدی اســ صــال بــه چشــمه  ایــن مــردنت همــان زندگــى جاودانــه و ا
به  ندت و با مرا ن کــه رســول اه و اهل بی ؟ هســ ــر ن و ســخنان اهــل  ــر دبــر در 
ن میســور میشــود. چنین کســانى مبــد و منشــ زندگى و  و محاســبه دائمــى در عمــل بــه 

کاروانســالران طریــق بندگى اند.
َحَمَلــُة  ــى   ِ ّمَ

ُ
ْشــَراُف  

َ
«  : اســ مــده  حــق  رســول  از  ــى  حدی در  کــه  اســ  چنیــن 

ن و مصاحبــان راز و نیــاز  ــر ْیــل .«؛ اشــراف امــ مــنت حامــان 
َ
ّل ْصَحــاُب ا

َ
ِن َو  ــْر ُ ْ ا

ُدبــة اهت  ن م ــر ره »إّن هــذا ا نت میهمانــان ســ ــر شبــــــــانـــــــگاهان انــد. حامــان 
ــى«  عا ــاب اه  ــر مــن ک ص جــوٌف   بیــو َ ــر ا ص م؛ و إّن  طع ــه مــا اســ َ ُدب عّلمــوا م
وانیــد از ایــن  ــا می ت  هــى اســ ان ا رده و ادبســ گســ نت خــوان  ــر کــه ایــن  ندت  هســ
مه هــای طعــا معنــوی برگیریــدت بــی گمــانت  خــوان پرنعمــ خداونــدی بیاموزیــدت و 

. هــى اســ نــى  ر ایــق معــارف والی  کــه از ح ــى اســ  ریــن خانه هــات د هى 
انت دل و  ان و نــاز عاشــ ا کــه در ســاع راز مشــ کســانى  ن  ى   خوشــا بــه خوشــو
ــر معــارف  کو شــنه کا خــود را از  ن مى نوازنــدت و جــان  ــر جــان خــود را بــا طنیــن نــوای 
ــَرُب..« در خلــو  ْ َ

ــ ســیراب میکننــدت و بــر بســاط »َو َنْحــُن  اهل بیــ حکمــ و معر
نــا جلیــس مــن ذکرنــى«ت بی زحمــ اغیــارت مینوشــندت و  »َو ُهــَو َمَعُکــْم«ت شــراب طهــور »
َحــّقُ َو  ّنَ اَه ُهــَو اْ

َ
ــَك ِبــ غ میشــوندت که »َذ ــار ــرب مــى پوشــندت و از جــز دوســ  بــاس 

َکِبیــر.« َعلــّىُ اْ ّنَ اَه ُهــَو اْ
َ
َباِطــُل َو  ّنَ َمــا َیْدُعــوَن ِمــن ُدوِنــِه ُهــَو اْ

َ

ن و  ــر اهیــم  ــظت و غواصــى بحــار معــارف م ت و جهــاد والی ح ــاو هنــر زیبــای 
وانــد دل هایــی را بلرزانــد و  یــدت مى  ــب و جانــى محاســبت بــرون  ــى مرا گــر از د ت ا ــر ع

لــ را از جانهــای اســیر شــهوا بزدایــد. زنگارهــای غ
ــى بپیراییــمت راهــى  ســیب ها و انحراف هــای اخا ــر امــروز میخواهیــم جامعــه را از  گ ا
ن و اهــل بیــ ؟ همــراه بــا پالیــش  ــر رویــج و عمــل بــه معــارف عمیــق  نیســ جــز 
ن  رمــود: هــر  . کــه  ن نیســ ن چــه رضایــ حضــر حــق در  ــست از هــر  و پیرایــش ن
ــد بــرداردت خداونــد راه هــای ســام و امنیــ را در پیش روی  کــه در مســیر رضایــ او 

یم رهنمــون مى شــود.  او مى گشــاید و بــه صــراط مســ

ن نور هدای ر سخن سردبیر:

5
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حضر آیت اه  جوادی آملی
ــن خداوند با ما  اســ و بــا طهار  کلم و ســخن گ ن  ــر ن بــراى مــا روشــن شــود و بدانیــم کــه  ــر ــاو  ضیلــ  گــر اهمیــ و  ا
یــض  اصلــه بیندازیــم و هرگــز از  ن   ــر ــاو را بچشــیمت هیــچ گاه حاضــر نمى شــویم بیــن خــود و  ــذ  ن  ــر باطــن و ُانــس بــا 

یــٔه در شــبانه روزت محــرو نمى گردیــم. ــاو پنجــاه  ــل بــا  نت حدا عظیــم 

حضر آیت اه سبحانی
ت ظلم محو مى  نهــات این اســ کــه هر جا نور اســ ــار نــور حســى را در خــود دارد کــه یکــى از  ــى  ت نــه نــور حســى و ن نــور اســ ــر

وان عــرض انــدا ندارند. ن حاکم باشــد دشــمنان  ر شــود و یــا هــر جــا نــور و 

ٗ شیرازی حضر آیت اه مکار
اب بزرگ سمانى پیدا کندت در برابر هر گونه انحراف و خطا بیمه خواهد شد. ری با این ک نسل جوان هر گاه رابطه بیش

حضر آیت اه نوری همدانی
کــه انســان هــا مــدارج  ن کریــم اســ  ــر ــراد در جامعــه اســ و از برکــ  ــى ا ر ــى و  عا ن سرچشــمه همــه کمــال و ســبب  ــر

روحانــى را طــى مــى کنــد.

ی گلپایگانی حضر آیت اه صا
ــر معنایــی نــدارد و بــدون  ن بــدون ع ــر ؛ زیــرا  ــر را همیشــه بــا هــم دانســ ن و ع ــر ن نیــاز داریــم و بایــد  ــر مــا همیشــه بــه 

همیــد. ن را  ــر ــوان  ندت نمى  ن هســ ــر ین  ســران راســ ســا کــه م مراجعــه بــه اهــل بیــ علیهــم ا

کاٗ    علمآ و بزرگآن ن در  ر
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عامه طباطبایی؟
ورند. ن به خداوند ایمان مى  ر لوبشان مرضى وجود نداشه باشدت با شنیدن یك یه از  کسانى که در 

اضی؟ حضر آیت اه 
. شهدا؟ دار ن و سید ا ر من هر چه دار از 

حضر آیت اه بهجت؟
ن گونــه که باید و شــاید از  هــىت مدخلیــ دارد؛ مــا  اده از ایــن معــدن و منبــع رحمــ ا ــدر در اســ نت چــه  ــر ــظ  خــدا مــى دانــد ح

اده نمى کنیم! نت اســ ــر

نکرانی؟ اضلٖ  حضر آیت اه 
ن  ر اهیــم  شــنایی کامل با م مــا مشــکا دنیــوی انســانها به ویــژه جوانــان را حل خواهد کرد ن  ــر بــاط عمیــق و کامــل بــا  ار

اده کرد. بر اســامى برای شــروع این کار اســ ابهــای غنــى و مع ــب علمــى بالیــی لز دارد کــه بایــد از ک مرا

آیت اه شهید مرتضی مطهری؟
ــه ای برخورد  گــر بــه نک ف کنیــد تزود رد نشــوید ا و ن میرســیدت ــر ى هــای  نجــا کــه بــه شــگ دبیــر بخوانیــد.  امــل و  ن را بــا  ــر

وریــد. ن بــه حرکــ در ــر هــا را بــه وســیله  امــل کنیــد . د ن  کردیــد همــان جــا بایســ و روی 

کاٗ    علمآ و بزرگآن ن در  ر
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ــمــســلـمـیـــن  حـــــجــــــ الســــــــا و ا
کریــم بهجــ پــورت مدیــر حــوزه  عبدا
کشــور  هــای علمیــه خواهــران سراســر 
کــه بــه نظــر  در ســخنانى بــا بیــان ایــن 
بــرای  کــه  اســ  نــى  م ن  ــر بنــده 
ن  هیچکــس نیســ و همــه بایــد بــه 
ــط کا  : ایــن  ــ گ کننــدت  خــار  ا

 . ــ ــده اس م ــر  ــعاد بش ــر س ــک عم ــرای ی ــوده و ب ــدا ب خ
خــار  ریــن ا گاه ها و بزرگ خــار دســ ریــن ا ــزود: بزرگ وی ا
ــرار  ــع  گــذار ایــن ن کــه خــودش را خدم نظــا ایــن اســ 
کنــد بــرای یــاری خــدا و بــرای یــاری دیــن خــدا از  یــا  داده و 
ه باشــیم  طریــق کا خــدا. همــه مــا ایــن حــس و حــال را داشــ
ن و حضــور  ــر کــردن  ى بــه بزرگــى میــدان دار  کــه امــروز رســا
ن در عرصه هــای زندگــى مــرد مهــم اســ و  ــوذ دادن  و ن
خارمــان بایــد ایــن باشــد  ــر از ایــن وجــود نــدارد و ا کاری مهم

ن مطــرح شــود.  ــر ن و بــا  ــر کنــار  کارمــان در  کــه نــا و 
کشــور ادامــه داد:  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران سراســر 
کــه طرحــى را  ــر از ایــن نیســ  ى زیبا هیــچ نــا و اســم و شــهر
عبیــر  کــه  ــال  ــرض م ــرادی بــر  ن ســکه بزننــد. ا ــر بــه نــا 
بــل از  رماینــد: » کــه مى  ــد  ــ دارن حضــر امیــر؟ را عنای

ــری  ن هیــچ  ــر ــى نیســ و بعــد از  رو ــا و  ن هیــچ غن ــر
وجــود نــدارد« یعنــى همــه برنامه هــا و دانش هــای اســامى 
عبیــر اینکــه اینهــا  ن ورز نخورنــدت  ــر ــو  ــا در پر و انســانى مــا 
ندت غلط اســ  ى هســ رو کرده و خودشــان  نیازها را برطرف 
بل  ــى وجود نــدارد  رو رمایــش حضــر امیــر؟  و مطابــق 

ن. ــر از 
 : داشــ بیــان   پــور  بهجــ  مســلمین  وا الســا  حجــ 
ــیراب  ن س ــر ــر  کو ــد و از  ــارش نباش کن ن  ــر ــه  ک ه ای  ــ لس
ــزاق  ن ار ــر ــر  کو کــه از  نــى نیســ و کامــى  ر نشــده باشــد 
ت  سیاســ ت  مدیریــ  . نیســ اســامى  کا  باشــد  نکــرده 
. همــه مــا بایــد بدانیــم  صــاد نیــز همینطــور اســ ربیــ و ا
اعــق شــویمت  وانیــم بــر دنیــا  ن مى  کــه بــا  عــى مــا  ــرو وا
گــر  ا ن حاصــل مى شــود و  ــر ــوی  کــه در پر ــى اســ  رو
یــ بــال  وانــا و بــا ظر نــى  ن را به عنــوان م ــر وانیــم ایــن  ب
ن راه میانبــر بــرای جلــو  ــرار دهیــمت بــه  بــرای طراحــى زندگــى 
لــف از دیگــران خواهیــم رســید که  ــادن در عرصه هــای مخ ا
ــاد.  ــاق خواهــد ا رموده انــد و ایــن ا ــاب  رهبــر معظــم ان
ــن بــه ســم  کــه ر کنیــم  کنیــم و احســاس  عــارف  ــا  ــى  و
ن جایــگاه لز را پیدا نخواهد  ت کار ما  یجــه اســ ن کــم ن ــر

کــرد.

ن ر ر  که از ݡو کامی 
کاٗ اسامی نیس زاق نکرده بآشد  ار

حج ااساٗ واٖمسلمین بهج پور
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حضــر  باســعاد  میــاد  انه  ســ در 
وجــه بــه همزمانى  اطمــه زهــرا؟ و بــا 
ن  ــر سراســری  جشــنواره  دوازدهمیــن 
ــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران  و ع
همــ  بــه  کــه  ه  خجســ ایــا  ایــن  بــا 
بلیغــى برگــزار خواهــد  رهنگــى  معاونــ 
گویــی بــا حجــ الســا  ــ و  گ شــدت 
بلیغــى حــوزه هــای  رهنگــى  مســلمین رضــا اســکندریت معــاون  وا
نــى انجــا  ر شــریح ایــن جشــنواره  علمیــه خواهــران بــا هــدف 
نــى مــى شــود. ر ــه منــدان  دیــم عا گــو  ــ و  گ ــن  کــه م دادیــم 

ما نیازهای بشری باشد؟ واند پاسخگویی  ن چگونه مى  ر ـ  
هــى  کــه زندگــى بشــر را ا ه انــد  موریــ داشــ هــى م اساســا انبیــای ا
ریــده شــده و بــا  طــر پــاک  وجــه بــه اینکــه انســان بــر  کننــد و بــا 
ــرب  کمــال و  ــه  کــه ب ــه اینکــه انســان ایــن امــکان را دارد  وجــه ب
نجایــی کــه انســان بــرای رســیدن بــه کمــال نیاز به  هــى برســد و  از  ا
هــى بنگــرد و بــا  هــى و بــا بینــش ا ى بــا نــگاه ا کــه بــه هســ ایــن دارد 
خــر خلق  مرار حیــا در دنیــا و  وجــه بــه اینکــه انســان بــرای اســ
نجایــی کــه انســان برای زندگــى نیازمند  شــده اســ و همچنیــن از 
لى  ن جایــی کــه انســان از نظــر ع ن اســ و از  برنامــه چگونــه زیســ
گیــر در  را هــى و وحــى را بــه صــور  کــه برنامــه ا ن اســ  نیازمنــد 
ای همیــن  کــه در راســ ن  ــر ــرار دهــد؛  اده  زندگــى خــود مــورد اســ
ابی اســ جامع و کامل  ت ک اهــداف بــر پیامبــر؟ نازل شــده اســ
ابــی اســ  ن ک ــر خــر و  بــرای برنامــه ســعاد بخــش در دنیــا و 

کمــال و ادامــه حیــا زندگــى اخــروی انســان. بــرای رســیدن بــه 
نها بــرای زندگى دنیوی انســان  ابــی اســ نــه  ن ک ــر ــ  ی در ح

ــط بــرای مســائل  بلکــه بــرای حیــا اخــروی او نیــز برنامــه دارد و 
معنــوی نیســ بلکــه بــرای مباحــ مــادی انســان نیــز ارائــه طریــق 
صــادیت  ماعــىت ا کــرده و در همــه زوایــای زندگــى سیاســىت اج
ــردی انســان برنامــه دارد و در  ى و عرصــه هــای زندگــى  بهداشــ
ســام  معنــویت  ســام  روانت  جســمت  روحت  ى  ســام ابعــاد 
ن  ــر زوایــا در  ایــن  بــرای همــه  و  ماعــى  خانــوادهت ســام اج

. ــى ارائــه شــده اســ مباح
ن  ــر کــه  ن وجــود دارد ایــن اســ  ــر کــه دربــاره  ــه مهمــى  نک
پاســخگوی همــه نیازهــا و زوایــای زندگــى بشــر در همــه زمــان هــا 

. اســ
همى  لــىت درکــى و  ــدر ع بــط بــا  پاســخگویی نیازهــای بشــر مر
ــى در  ــى عمی کــه لیــه هــای معار ابــی اســ  ک ن  ــر ت  بشــر اســ
ى  ــل معمو ابــی اســ کــه بــرای ع ن ک ــر ــه شــده اســ و  ن نه
ــل انســان  ــرد طــى طریــق مــى دهــد و هــر چــه ع هــم  ه بــه  بســ
هــم انســان از  ــدر  کنــد بــه همــان نســب  بیــش از پیــش رشــد 
ن  ر ــع  ر خواهد شــدت در وا نــى بیشــ ر ن معانــى عمیــق  معــارف و 
ــه اســ و هــر  ــ نه کــه در درونــش گوهرهــای معر ابــی اســ  ک
ری مى  ى بیشــ چــه انســان از ایــن لیــه ها برمى دارد به عمق معر
گوهرهــای  ن ماننــد یــک معــدن بــرای  ــر رســد و بــه عبــار دیگــر 
کنــد  ن برداشــ مــى  کــه هــر چــه انســان از  ــى اســ  عمیــق معر
گوهرهــا بــه  خراج ایــن  ن مــى شــود و اســ ــى  وجــه عمــق معر م

. هــم بشــر اســ ــل و  بــط بــا ع ضــای نیــاز بشــر مر ا
ن را بــرای مــرد زمــان خــودش  ــر گرامــى اســا  کــه پیامبــر  ــى  و
هــم و درک خــود  ــدر  وجــه بــه  ن زمــان بــا  کــردت مــرد  بیــان 
بــل از  ــال مــرد  کردنــد و بــرای م اده مــى  از ایــن معــارف اســ

ی بشر  عٖآ ن کریم برای  ر ربیتی از  استخراج ۱5 سآح 
ن چگونه پآسخگوی نیآز هآ و  زوایآی زندگی بشر در همه زمآن هآ اس ر

حج ااساٗ واٖمسلمین اسکندری
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هــم و درک بــا یکدیگــر  پیامبــر؟ و بعــد از پیامبــر؟ در عرصــه 
کــه در زمــان حضــر نــوح  ــاو بودنــد و همچنیــن مردمانــى  م
هــى  هــم بــا مردمــان زمــان ســایر انبیــای ا زندگــى مــى کردنــد از نظــر 
ــه  گر یــل شــیوه و روش هــای بــکار  ند بــه همیــن د ــاو هســ م
ــاو در بینــش و  یــل همیــن  ــه د هــى ب شــده از ســوی انبیــای ا
؛  ــاو بــوده اســ بلــى م هــم مــرد بــا پیامبــر بعــدی و پیامبــر 
وحیــد و دیــن  ــ  ی ــال حضــر نــوح؟ بــرای اینکــه ح بــرای م
کار را بــه وســیله حرکــ  کنــد ایــن  بــا  را بــه مردمــان زمــان خــود ا
ى و باریــدن بــاران اســ بــه مردمان  حســى کــه همــان ســاخ کشــ
ق و مســیر کمال  بــا مــى کنــد کــه مــرد به وجــود خا زمــان خــود ا
ــل مــرد در زمان حضر موســى؟  ن کــه ع پــی ببرنــد و پــس از 
ــه بــر معجــزا حســىت حضــر موســى؟ بــه  ــر شــد اضا کامــل 
کا مردمــان خــود را نیــز رشــد داده و ارشــاد  ــا  کلــم و  م وســیله 
ضــای زمــان  ند و ایــن معجــزا بــه ا ســمانى داشــ ــاب  ک کــرده و 

خــود حضــر بــود.
ــازی در  ــعبده ب ــى؟ ش ــر موس ــان حض ــه در زم ک ــی  ن جای و از 
هــم  میــان مــرد رواج داشــ حضــر موســى از همیــن طریــق 
کردنــد؛ زیــرا شــعبده  اده  ــ اســ ی وجــه دادن مــرد بــه ح بــرای 
ــ را پنهــان کــرده و چیــز دیگــری را بــه  ی ــع بــا حیلــه ح بــازان در وا
ــ بــه مرد نشــان مــى دادند کــه در ایــن زمان حضر  ی جــای ح
ندت  موســى؟ بــا عصــای خــود و معجــزه ای که به نمایش گذاشــ
همیدند که این شــعبده نیســ  ن ها  وجه کردند و  ســاحران را م
ــ اســ و بــه ایــن طریق به وجــود خداوند پــی بردند و  ی بلکــه ح
هم زمــان بــود و برای  ضای  وجــه داشــ کــه ایــن امــور بــه ا بایــد 
ابــی ماننــد  ک ن زمــان بــه وســیله  نمونــه امــکان هدایــ مــرد در 

. هــم مــرد وجــود نداشــ یــل پاییــن بــودن  ن بــه د ــر
ــر  گا بــه جلو هــم مــرد یــک  در زمــان حضــر عیســى؟ نیــز 
ى ماننــد زنده  یل حضر عیســى؟ بــا معجزا ــ بــه همیــن د ر
کــردن مــردگان و درســ کــردن مجســمه از گل و دمیــده شــدن روح 
وحیــد را بــه مــرد نشــان مــى دادنــد و  ــ  ی ن مجســمه هــا ح بــه 
بــه عبــار دیگــر مبحــ معــاد و حیــا مجــدد را حضــر بــه ایــن 

کــه مــرگ  وســیله بــه مــرد نشــان داده و بــه مــرد بیــان مــى کردنــد 
انــى نمــى شــود و ایــن نشــان دهنــده  نــا نیســ و انســان بــا مــرگ 

. هــم بشــر اســ وجــه بــه  هــى بــا  نــزول اعجازهــای ا
ــا  ــه روزی ام ک ــده  ــان ش ــى؟ بی ــا عل ــه ام باغ ــج ا ــى در نه ح
ــه ای مانند کمیــل را که در  ربیــ یا علــى؟ دســ شــخصی 
ــه و بــه بیــرون از  گر ربیــ شــده انــد را  ــب و محضــر ایشــان  مک
رماینــد »در ســینه مــن گنجنیــه هایــی  شــهر بــرده و بــه کمیــل مــى 
نهــا را بــرای مــرد زمــان خــود بیــان کنــم« که  وانــم  اســ کــه نمــى 
ــه  ربیــ یا ــى شــخصی هــای  ایــن مطلــب نشــان مــى دهــد ح
هــم  ــادر بــه  هــم خــاص  لــى و  یــل رشــد ع ای ماننــد کمیــل بــه د

ند. کا امیرمؤمنــان؟ نیســ
کــه ایــن معــارف در  رماینــد  امــا علــى؟ در ادامــه بــه کمیــل مــى 
لــى مــى رســند بــرای  کمــال ع کــه مــرد بــه  زمــان امــا زمان)عــج( 
ن امــا زمان)عــج(  گذاشــ نهــا بیــان خواهــد شــد و مــراد از دســ 
ــول و  کــه بــرای رشــد ع یلــى اســ  م ــل هــا  بــر ســر مــرد و رشــد ع
هــم از ســوی مــرد از جانــب امــا علــى؟ مطرح مى شــود. درک 
ن 100  ــر کــه  بــه عبــار دیگــر در بعضــى از روایــ هــا بیــان شــده 
اریخ رشــد  ــل بشــر در طــول  بطــن دارد و بــه همــان میــزان هرچــه ع

ر مــى شــود. کریــم بیشــ ن  ــر هــم مــرد از  کنــد بــه همــان میــزان 
ــا بــرای همــه زمــان ها  ن یــک برنامــهت جامــع و  ــر ــع برنامــه  در وا
ــردی  مــا عرصــه هــای زندگــى  ن در  ــر و همــه مــکان هــا اســ و 
ســرانى بودند  اریخ م ماعــى بــرای بشــر برنامــه دارد و در طول  و اج
کــرده  خراج  ن اســ ــر ــ زیــادی از بطــن  نــى را بــا د ر کــه نــکا 
وجــه  ــر مــى رویــم م ــد و هــر چــه جلو کــرده ان ــرای مــرد بیــان  و ب
ســران مــى شــویم  کا م کریــم در  ن  ــر ــازه ای از  بیــان نــکا 
ن را بیــان کــرده اند که  ــر ــى از  بــرای نمونــه عامــه طباطبایــی نکا
بــل از ایشــان ایــن نــکا را بیــان نکــرده انــد و بــه همیــن  ســران  م
ن بیــان  ــر ــى از  یــه اه اعظــم نکا ــا زمــان حضــر ب میــزان 
ــازه و نــو  هــم درک بشــر  ــل و  کــه بــه واســطه رشــد ع خواهــد شــد 
ینــده بــرای مــا  ن در  ــر ــب عمیــق  خواهــد بــود و بســیاری از مطا

روشــن خواهــد شــد.
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ــه هــر  ــادی دارد و ب کیــد زی ــا  ی ــر در  دب ــل و  ع ــر  ــم ب کری ن  ــر
ر شــود بــه همــان میــزان  کریــم بیشــ ن  ــر دبــر بشــر در  کــه  میــزان 

ر خواهــد شــد. ن بیشــ ــر هــم او از 
علمیــه  هــای  حــوزه  ــى  ربی جامــع  شــه  ن ــوان  مــى  چگونــه  ـ 

کــرد؟ دویــن  نــى  ر دیــدگاه  بــا  را  خواهــران 
ربی روح و روان انســان  ى و  عا ربیــ اســ و برای  ــاب  ن ک ــر
کــه همــه  ابــی اســ  ک ن  ــر ت  بــر پیامبــر؟ نــازل شــده اســ
کــرده و هــدف از بیــان همــه زوایــای  زوایــای زندگــى بشــر را بیــان 
صــادیت  ا رهنگــىت  مــادیت  از  اعــم  ن  ــر در  انســان  زندگــى 
. ــى انســان اســ ربی کامــل  ــى روحــى و  عا ماعــى و سیاســى  اج
ورده بــرای  صــاد ســخن بــه میــان  ن کریــم از ا ــر گــر  بــرای نمونــه ا
ــى رشــد مــى دهــد و  کــه انســان را از نظــر معنــوی و اخا ایــن اســ 
ماعــى و نظامى ســخن مــى گوید به  ن ار جنبــه سیاســىت اج ــر گــر  ا
ى رشــد  ى و اخا ربی واند انســان را از نظر  این واســطه اســ که ب
. ــى انســان اســ عا ربیــ و  دهــد و جهــ گیــری ایــن زوایــا بــرای 

ــى اســ  ل ــى خــود دارای ســاح هــای مخ ربی انســان در عرصــه 
عریــف شــده اســ که ایــن 15  اکنــون 15 ســاح بــرای انســان  کــه 
خراج شــده و یکــى  ن اســ ــر مــوزه هــای  وجــه هــای بــه  ســاح بــا 
طر  ا  طری بشــر اســ زیــرا انســان ذا ربیــ  از ایــن ســاح هــا 
کنــد یکــى  کــه در ایــن ســاح رشــد  هــى دارد و بــرای ایــن  پــاک و ا
مــوزه های  طــری بشــر بــر مبنــای  ربیــ  ــىت  ربی از ســاح هــای 

. ن کریــم اســ ــر
ل و دانش اســ زیرا بشــر  ى ع ربی دیگر ســاح انســانت ســاح 
یــل بشــر بایــد  ــل اســ بــه همیــن د نیامنــد دانــش و رشــد علــم و ع
ن رشــد کــرده  ــر مــوزه هــای  وجــه بــه  لــى و علمــى بــا  در ســاح ع

ربیــ شــود. و 
ت وجود انســان  ى و احساســى اســ ســاح دیگر بشــر ســاح عاط
ــى اســ و وجــودش یــک احســاس پــاک اســ  یــک عنصــر عاط
بــاط بــا  کــه از ار کــى درون  ــه و پا و اســاس دیــن محبــ و عاط
یــاء  هــى حضــر رســول؟ت ائمــه معصــو و او خداونــدت انبیــای ا
ن نزدیکان و  ى ها و دوســ داشــ اه اســ و انســان به این دوســ

ن  ر موزه هــای  ربیــ در  همنوعــان خــود نیــاز دارد و ایــن ســاح 
. کیــد اســ مــورد 

ــد  ــ نیازمن ربی ــه  ــادی و مناجــا ب همچنیــن انســان در بعــد عب
ــى بــه  کــه انســان  بایــد از نظــر اخا ــى انســان هــا  اســ و بعــد اخا
. هــى اســ ربیــ ا ــق  ح ای  کمــال برســد و همــه ایــن هــا در راســ

ه  نــى داشــ ر ربیــ  ربیــ خانوادگــى نیــز بایــد  انســان در عرصــه 
نظیــم شــود  ن  ــر گــر رابطــه اعضــای خانــواده براســاس  باشــد و ا
ــن  ــطه ای ــه واس ــود و ب ــد ب ــى خواه ــواده محکم ــوادهت خان ــن خان ای

ــوا مــى یابــد. محکــم بــودن خانــوادهت جامعــه نیــز 
طبــع اســ و نیازمنــد  کــه انســان مدنــى با ن جایــی  همچنیــن از 
ــى نیــز بایــد  ربی ماعــى بــا دیگــران اســ ایــن عرصــه  عامــا اج

نظیــم شــود. ن  ــر مــوزه هــای  ناد  بــه اســ
ربیــ سیاســى نیــز یکــى دیگــر از ســاح هــای مهم  ــه بــر ایــن  اضا
ــر  ــى بش ــم زندگ ــدی و مه کلی ــول  ــه از م ک ــ  ــان اس ــى انس ربی
ــى اداره  ــای چگونگ ــه معن ــا ب ــدگاه اس ــ از دی ــرا سیاس ؛ زی ــ اس
وحیــد بــرای رســیدن اعضــای جامعــه بــه کمــال  جامعــه بــر مبنــای 

. هــى اســ ربیــ سیاســى ا اســ و انســان نیــاز بــه 
صــادی و زندگــى مــادی از دیگــر ســاح هایــی  ربیــ در عرصــه ا
ــای  مــوزه ه ــر محــور  ــد ب ــز بای ــاح نی ــه انســان در ایــن س ک اســ 
ــرار گیــرد؛ زیــرا انســان  ن محــور  ــر مــوزه هــای  ربیــ شــود و  ن  ــر
نظیم  ن  ر نیازمنــد ایــن اســ کــه زندگــى مادی خــود را بر مبنــای 

. وحیــد اســ دبیــر معیشــ بــر محــور  ــدر  کنــد و کمــال بشــر 
رهنگى و هنری  ا زیبایی را دوســ دارد و در ســاح  طر انســان 
کــه طبــع انســان زیبایــی  ن جایــی  گیــرد و از  ــرار  ن محــور  ــر بایــد 
ربیــ  یجــه انســان نیازمنــد  ت در ن دوســ و زیبایــی شــناس اســ

. رهنگــى و هنــری اســ در عرصــه 
ربیــ در عرصــه  ربیــ در ســاح بدنــىت زیســ محیطــى و 
ــى اســ کــه در حــوزه هــای علمیــه  ربی جنســى از دیگــر ســاح هــا 
موزشــى براســاس ایــن 15 ســاح چیــده  ــى و  ربی خواهــران نظــا 
گیرنــد. ــرار  ربیــ  شــده و ســعى شــده طــاب بــر ایــن اســاس مــورد 
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رهنگى  هذیبى و پرورشــى معاون  سرپرســ اداره کل امور 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران انجــا پژوهــش هــای عمیــق و 
ن کریم  ر  : ــ ن را ضــروری دانســ و گ ــر رده در مــورد  گســ

. ى اســ عا بــه حــق  ــى نــازل شــده از مر عا ــ م ی یــک ح
هذیبى  رش رجبــىت سرپرســ اداره کل امور  حجــ الســا 
رهنگــى حــوزه هــای علمیــه خواهــران در  و پرورشــى معاونــ 
ــر حــوزه  ن و ع ــر جمــع برگزیــدگان دوازدهمیــن جشــنواره 
ا  کــه برگــزاری مســاب هــای علمیــه خواهــران بــا بیــان ایــن 
ســمانى بســیار خــوب  ــاب  ک ر بــا ایــن  ن بــرای انــس بیشــ ــر
ا بــا همــه  کــه ایــن مســاب ــى بایــد بدانیــم  : و ــ گ ت  اســ
ن چــه مهــم اســ ایــن  ــاش هــا و زحمــا زودگــذر اســ و 

شــنا شــویم. ن  ــر کارکردهــای  ــ و  ی وانیــم بــا ح کــه مــا ب
کید  ن کریم  ــر بــاط و نســب صحیــح بــا  ــراری ار وی بــر بر
ــى نــازل شــده از  عا ــ م ی کریــم یــک ح ن  ــر ــزود:  کــرد و ا

. ــى اســ عا بــه حــق  مر
رهنگى  هذیبى و پرورشــى معاون  سرپرســ اداره کل امور 
ــه شــخصی والی  ــا اشــاره ب حــوزه هــای علمیــه خواهــران ب
کــه  اطمــه زهــرا؟ت ادامــه داد: یکــى از امــوری  حضــر 
عمق  ت همین  گوگیــری مــا از حضــر زهــرا؟ اســ محــور ا

ند. کریــم داشــ ن  ــر کــه ایشــان در  عجیبــى اســ 
ا  ن را نردبانــى بــرای صعــود و رســیدن بــه م ــر عمــق در  وی 
کــه  ابــی اســ  ک ن  ــر  : ــى دانســ و بیــان داشــ عا هــای م

ینا  ــب کشــف نشــده بســیاری اســ و ی دارای بطــن هــا و مطا
ضمیــن  میــن و  وانــد ســعاد بشــر را  کــه مــى  ابــی اســ  ک

کند.
ریــن راه  ن بال ــر کــه  حجــ الســا رجبــى بــا بیــان ایــن 
صریح  ت  های کمال و ســعاد را به انســان نشــان داده اســ
ن در میــان ما مهجور  ر انه بایــد بگوییم کــه  ســ ــى م کــرد: و
لیــم. ن نداریــم و غا ــر هــم صحیحــى از  مانــده و مــا درک و 

ن را  ــر رده در مــورد  گســ غــاز پژوهــش هــای عمیــق و  وی 
وانیــم از بــن بســ  : بــرای ایــن کــه ب ــ ضــروری برشــمرد و گ
گیــر جامعــه اســامى شــده  گریبــان  کــه امــروزه  ى  هــا و مشــکا

وســل بجوییــم. ن  ــر رهــا شــویم بایــد بــه 
رهنگى  هذیبى و پرورشــى معاون  سرپرســ اداره کل امور 
؟  کــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران بــه ســخنى از پیامبــر ا
ــزود: پیامبــر  رمودنــد اشــاره کــرد و ا ــل  کــه امــا صــادق؟ ن
به کــرد و  نــه هــا امــور را بــر شــما مشــ گــر  رمودنــد »ا ؟  کــر ا
شــخیص دهید  ید حق را از باطل در همه عرصه ها  وانســ ن
ــرار  ن را پیــش روی خــود  ــر کــه  ن پنــاه ببریــد؛ کســى  ــر بــه 

دهــدت بــه ســوی بهشــ هدایــ خواهــد شــد«. 

ٗ پژوهش هآی  ضرورت انجآ
ن ر عمیق و گسترده در مورد 

حج ااساٗ واٖمسلمین رجبی



13

؟  ــوی عمــرتدوان دوان بــه دنبــال چــه میگــرد ودر ونــل  در
ــده  م رود ــن  ــا م حظ ــب بر ــی ش گوی ــم  ــچ چیزرانمیبین هی
ایق هــا  ــى شــبنم روی شــ ــه ح گر را مامــى وجــود را و
نهایــی  راچرکیــن میبینم.درجــاده هــای ســرد و خامــوش 
ى مى  اره ی خوشــبخ ری بــه دنبــال ســ هراســان مــى دویــد 
اره ای هســ  یا ســ م  م ازجنــس امیــد ت بــه خــود مــى گ گشــ
. کــرده بــود اره بســنده  ابــش نــور ســ گویــی بر ابــد .  برمــن ب

ى بی کرانهتســرزمین ســبز  ــم شــاید درایــن هســ باخودمــى گ
اره ای بــرای مــن باشــد. رزوهــا ســ

گویــی همچــون  اره ای  ابیــدی نــه چــون ســ مــدی برمــن  و
ش کشــیدی. خورشــیدی  برمن طلوع کردی ووجود را به 

م جــاده ای  گاه خامــوش نخواهدشد.شــهرد کــه هیــچ  شــى 
کــه چــه  هتیاس هــارا ببیــن  ذیــن بســ را بــه پهنــای نگاهــ 
کــرده اند.ناگهــان شــوق روییــدن  ــرش  معصومانــه جــاده را 

غازمــى  مــن  در  دوبــاره 
کرانــه هــای  ــا  شــود و مــرا 
وبــه  اشــک و زمزمــه هــای 
ســوق مــى دهنــد ودرخلو 
جرعــه  را  ــو  ا  ســجاده 

گویــم. نامــى  جرعــه 
بســم  ری دگربــار خــود را در
دل  ودیــدار  نگاهــ 
ســوره»  یابم.گویــی  مــى 
ــال پــرواز  ــو مــرا ب یاســین«  
ســمان د  ــا در مــى دهــد 
مــى   . بگشــایم  پــر  و  بــال 

زادی را ســرود یــا شــاید یاســین پیلــه ای شــده بــرای  شــود شــعر
کر  ــدای پروانگــى ا .معبــود جــای پایــ در شــن هــای  اب
لبــم حــک شــده . ــوح  ــو روی  ــدس یاد ــهت واژه م رور
رانــه نیســ ت  درد هجــران  ان یــا  صــه نیســ داســ ایــن هــا 

ى وصــف ناشــدنى خواهــد بــود. وعطــش عشــ
بــرای پروانــه شــدن بیــش ازهرچیــز بــه امیــد ت صبــر و بــال های 
. بــا بــال هــای ضعیــف ورنجــور تپروانه ازپــرواز  ــوی نیــاز اســ

بازمــى ماند.
ظــار پروانــه  ســمان در سرداشــ و بــه ان یــا مــى شــود رویــای 
لــب پروانــه ای مــى خواهــد. ــ ؟ پروانــه ای شــدن  شــدن خ
ــا  م ــم .  ــى دان ــدا م ــه بازخ ــوش همیش غ ــجاده را  ن و س ــر
مهربــان  و  امــن  غــوش  ســمان  راه   . اســ زمیــن ســجاده 
انه  لــب مــن بوســه نورانى عاشــ طــه  ریــن ن . عمیــق  وســ

. » ــورا دارد »معبــود

سوره یآسین
نی از حوزه علمیۀ اٖزهرا ؟ شیراز ر پروانه بهشتی، برگزیده 



14

ــای  ــوزه ه ــر ح ن و ع ــر ــری  ــنواره سراس ــن جش دوازدهمی
بلیغــى ایــن  رهنگــى  ــ  ــه همــ معاون علمیــه خواهــران ب
برگزیــدگان  حضــور  بــا  و   1396 ندماه  اســ  17 روز  در  نهــاد 
عــدادی از ایــن  ار بــا  کــه در ایــن نوشــ جشــنواره برگــزار شــد 
ن بــه این شــرح  ــن  ــ و گویــی را انجــا دادیــم کــه م ــراد گ ا

: اســ

رزندان ربی  ش را در   خآنواده مهمترین ن
ن دارد ر نهآ به سم          و هدای 

بــادیت طلبــه ســطح  اطمــه ســادا مؤمنــى حبیــب   خانــم 
ــون  خصصــى نرجــس خا نــى مرکــز  ر ســیر و علــو  ه  ۳ رشــ
میــزان در  ا یبــى  ر ســیر  ه  شــاهین شــهر و برگزیــده رشــ
بعیــ از  جشــنواره بــا بیــان ایــن کــه اعضــای خانــواده اش بــه 
گا نهــاده و مســیر  ن  ــر هــى در مســیر  یــا ا پــدر و بــه برکــ 
: مــن نیــز  ــ گ کــرده انــدت  ن  ــر زندگــى شــان را منــور بــه نــور 
ــم  یــق یا و هــى  نعــم شــدن از ایــن روزی بــزرگ ا بــه پــاس م
نــى  ر نــى بــه کســب علــو  ر خصصــى و مؤسســا  کــز  در مرا
عــال طلــب  کریــم از خداونــد م ن  ــر بپــرداز و در راه انــس بــا 

کنــم. یــاری 
باغــه مــى  ــان علــى؟ در نهــج ا ــزود: مــول امیرمؤمن وی ا
زود  ن که بــر او ا ن همنشــین نشــد مگــر  ر رماینــد: »کســى با 
ــى و گمراهــى اش  ــزود و از کورد ت بــر هدایــ او ا یــا از او کاســ
نت نیــازی نــدارد و  ــر ن  کســى بــا داشــ گاه باشــید   . کاســ
ن  ر ن بــی نیــاز نخواهــد بود. پــس درمــان خــود را از  ــر بــدون 
ن  ــر ن یــاری بطلبیــدت کــه در  ــر ى هــا از  بخواهیــدت و در ســخ
ــاق و سرکشــى و  ــر و ن ریــن بیمــاری هــا یعنــى ک درمــان بــزرگ 

ه هــای خــود را از  ن خواســ ــر . پــس بــه وســیله  گمراهــى اســ
ورید و بوســیله  ن به خــدا روی  ر ى  خــدا بخواهیــدتو بــا دوســ
ن از خلــق خــدا چیــزی نخواهیــدت زیــرا وســیله ای بــرای  ــر

ن وجــود نــدارد«. ــر ــر از  ــرب بنــدگان بــه خــدات به
ــکار  ــل ان اب ــر  ن در زندگــى را غی ــر ــر  ی ــى  ن ر ــده  ایــن برگزی
کــه همــواره از  ــر ایــن اســ  اشــم ب  : دانســ و بیــان داشــ
ن همچــون  ــر ــرا  ی ــژه از  ــه وی ن و ب ــر راهنمایــی هــای 
. رامــشت بــرکا دنیــوی و معنــوی و ... بهره مند شــو کســب 

ربی  ــش را در  رین ن وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه خانــواده مهم
گــر پــدر  ــزود: ا ن داردت ا ــر نهــا بــه ســم  رزنــدان و هدایــ 
ــدان  رزن ــندت  ه باش ــ ــش داش گرای ن  ــر ــه  ــان ب ــادر خودش و م
ن بــه  ــر وای  ــى از خانــه  کننــد و و گوبــرداری مــى  ر ا بیشــ

گیرنــد. ن انــس مــى  رزنــدان بــا  گاه  گــوش برســد ناخــود
ــه  اده بهین ــ ــور اس ــه منظ ــرد: ب ک ــان  ــى خاطرنش ــم مؤمن خان
عــهت بهــره بــرداری  ان جهــ مطا ابســ راغــ  طــاب از ایــا 
ن  ر ا  ــر اســ مســاب یجــه مطلــوب به لز و رســیدن بــه ن
ان برگــزار و هــر ســه مرحلــه بــه صــور حضــوری و  ابســ در 

موزشــى باشــد. کــز  مرکــز در مــدارس و مرا م

ش مهمی ن ن ر آت   برگزاری مسآب
رهنگ سآزی جآمعه دارد        در 

ونئــىت طلبــه ســطح 3 مدرســه علمیــه کاشــان   خانــم ربابــه 
باغــه در  ن و نهــج ا ــر ــظ موضوعــى  ه ح بــه اول رشــ و ر
کــه از ســال 1378 و از ســن 11  جشــنواره نیــز بــا بیــان ایــن 
: همــه  ــ گ ــمت  گر ــرار  کریــم  ن  ــر ــظ  گى در مســیر ح ســا
ــاب اســامى  هــى از نعمــ بــزرگ ان یوضــا ا ایــن بــرکا و 

مصآحبه بآ برگزیدگآن دوازدهمین جشنواره سراسری 
ن و عترت حوزه هآی علمیه خواهران ر
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نهــا و همراهى شــان  و همچنیــن پــدر و مــادر کــه دعــای خیــر 
. کــردت اســ کمــک  مــرا بســیار 

ا حــوزه هــای علمیــه خواهران در ســال  ــزود: در مســاب وی ا
ورد  ن را بــه دســ  ــر ــظ کل  ه ح بــه اول در رشــ 1389 ر
ن را و در  ــر ــظ موضوعــى  ه ح بــه اول در رشــ و همیــن طــور ر
ن را کســب  ــر ــظ کل  ه ح بــه اول در رشــ ســال 1395 هــم ر

. کــرد
ن بــه زندگــى انســان  ــر کــه  نــى بــا بیــان ایــن  ر ایــن برگزیــده 
ى ســاع هــای زیــادی از عمر  برکــ مــى دهــدت ادامــه داد: و
ن  شــودت دیگر انســان نمــى خواهد  ــر انســان صــرف  خوانــدن 
کنــدت  نهایــی نمــى  کنــد و احســاس  لــف  ــش را بیهــوده  و
نهــا  ــم  گــر در عا رمودنــد: ا کــه امــا ســجاد؟  همــان طــور 

. ــى اســ کا ن برایــم  ــر باشــمت 
ن باشــد و در  ــر گــر انســان اهــل عمــل بــه  : ا وی بیــان داشــ
؟ اجــرا شــودت  ن و اهــل بیــ ــر ورا  ضــای خانــواده دســ
گــذارد و همــه  یــر خــود را مــى  رزنــدان هــم  خــود بــه خــود در 

ربیــ مــى شــوند. نــى  ر
ن از  ــر ا  کــرد: برگــزاری مســاب ونئــى خاطرنشــان  خانــم 
رهنــگ  ای  ســوی حــوزه هــای علمیــه خواهــران در راســ
ــای  ض ــه  ــه ب وج ــا  ــه ب ــه در جامع باغ ــج ا ن و نه ــر ــازی  س
مــا مســئولن  رهنگــى موجــود در ســطح جامعــه و عــد اه
نــى  ر رهنگــى و  کشــور در خصــوص رشــد مســائل  اجرایــی 
ــه  ــر ب ــه زود ــر چ ــاءاه ه ــى دارد و ان ش دردان ــکر و  ش ــای  ج

طــه مطلــوب برســیم. ن
ــراد شــرک  ا بــرای  موزشــى  کارگاه  وی در پایــان برگــزاری 
ا  ــى مســاب کی ــای ســطح  ا را ســبب ار کننــده در مســاب
ــظ موضوعى در  ســیر و ح ا  : مســاب ــ ن دانســ و گ ــر
ــظ و  ا ح ــل مســاب ــر اســ م مرحلــه نهایــی و کشــوری به
ــراد یکســان  ــ بیــن همــه ا ــا رعایــ عدا رائــ برگــزار شــود 

باشــد.

 برنآمه ریزی، انگیزه و پشتکآر
ن ر گیری  را ی در          سه نیآز مو

ــه و  ه   خانــم پریجــان خواجــهت ســطح 3 حــوزه در رشــ
ــنواره  ــن جش ــیر دوازدهمی س ه  ــ ــه در رش ب ــول و دارای ر اص
نــى  ر مــوزه هــای  کــه بکارگیــری  ــر بــا بیــان ایــن  ن و ع ــر
 : ــ گ کنــدت  رامــش خاصــى در انســان ایجــاد مــى  در زندگــى 
کنــد بــه  ن پیــدا مــى  ــر کــه از  ى  ــى بــا انــدک شــناخ انســان ح
هــى را  رامــش عظیــم در زندگــى مــى رســدت وعــده هــای ا یــک 
ى هــا  حملــش در برابــر مشــکا و ســخ کــه مــى بینــد صبــر و 
اشــش برای  ر مــى شــودت بیــم و امیــد هــا را کــه مــى بیند  بیشــ

هــى دو چنــدان مــى شــود. رامیــن ا اجــرای 
رزندان  ــش مهــم و کلیــدی در هدایــ  ــزود: خانــواده ن وی ا
ن و ایجــاد  ــر گرایــش پــدر و مــادر بــه  ن داردت بــا  ــر بــه ســم 
رزنــدان در  طعــا زندگــى  ربیــ  ضــای معنــوی بــرای رشــد و 
نــى  ر ــه و ســم و ســوِی  گر ــرار  یم  مســیر درســ و مســ

پیــدا مــى کنــد.
ی  نــى برنامــه ریــزی را یکــى از نیازهــای مو ر ایــن برگزیــده 
ــر از برنامــه  : مهــم  ن دانســ و بیــان داشــ ــر گیــری  را در 
یجه  رد برای رســیدن به ن کار اســ کــه  ریــزی انگیــزه و پشــ

ه باشــد. باید داشــ

واند در ن می  ر   اٖگوگیری از 
ر و راهگشآ بآشد راد مؤ           زندگی همه ا

بــه اول  بریــز و  ر زهــراء ؟   ســبا عاصمــى طلبــه مدرســه ا
باغــه دوازدهمیــن جشــنواره سراســری  اهیــم نهج ا ه م رشــ
ــ و  گ ــز در  ــران نی ــه خواه ــای علمی ــوزه ه ــر ح ن و ع ــر
ــاب جاویــد خداوند و معجزه ســعاد بخش  ن را ک ــر گویــی 
ن ســعاد  ــر ــى  ربی ــاب  ــزود: ک کــر ؟ دانســ و ا نبــى ا

کنــد. میــن مــى  خــر انســان را  دنیــا و 
ــراد  وانــد در زندگــى همــه ا ن مــى  ــر گوگیــری از  : ا ــ گ وی 

ــر و راهگشــا باشــد. مؤ
ربیــ مربــی نهــج  اهیــم در جشــنوارهت  ه م بــه اول رشــ ر
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نی ر عآٖی هآی  مآر نموداری 
رهنگی حوزه هآی علمیه خواهران معآون 

مرکــز مدیریــ حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا هــدف مؤانســ 
اهل بیــ  ســیره  از  بهره گیــری  و  کریــم  ن  ــر بــا  طــاب  دائمــى 
نــىت  ر رهنــگ اصیــل  ــای  رویــج و اع عصمــ و طهــار و 
سراســری  جشــنواره  کریــمت  ن  ــر ا  مســاب برگــزاری  طریــق  از 
ــالر مجــازی  کریــم و  ن  ــر ربیــ مربــی  کریــمت دوره هــای  ن  ــر
نــى  ر ی هــای  عا ر مناســب را جهــ  کریــمت بســ ن  ــر گــوی  گ
مــار مربــوط بــه    . ورده اســ طــاب در مــدارس علمیــه  بــه  وجــود 
ــا ســال 1۳95 بــه  ــ  ی عا ــوع  کیــک ن نــى بــه  ر ی هــای  عا

: شــرح ذیــل اســ

عداد واحد سنجش یت عا عنوان 

54 ه مساب
رآنی ات  مساب

99063 رـ  شرک کننده ن

3689 رـ   شرک کننده ن

 جشنواره سراسری
636رآن کریم رـ  برگزیده ن

2242 ى ار ارسا

1610 رـ  مربی ن
رآن ربیت مربی   

کریم

باغــه و بکارگیــری ایــن اشــخاص در دانشــگاه هــا و مــدارس  ا
نــى و ســیره ائمــه  ر رویــج معــارف  ریــن روش بــرای  را به

. اطهــار؟ دانســ

یرگذاری أ دمه ای بر  ن م ر  همراهی بآ 
موزه هآی عآٖی این کتآب نورانی در زندگی اس          

زویــن و  ــر  کو  ســمیه بیگــم موســویت طلبــه حــوزه علمیــه 
ــى  ی و ن  ــر کــه همراهــى بــا  برگزیــده جشــنواره بــا بیــان ایــن 
طــف خداونــد و عنایــ امــا زمان)عــج( شــامل  اســ کــه بــه 
: در ایــن راه همیشــه  ت اظهــار داشــ حــال مــن شــده اســ

نــى مــن بــوده انــد. ر یــ هــای  عا دینــم زمینــه ســاز  وا
مــوزه های  یرگــذاری  دمــه ای بــر  ن را م ــر وی همراهــى بــا 
ــزود:  ــاب نورانــى در زندگــى انســان دانســ و ا ک ــى ایــن  عا
عمق  دبــر و  گر همــراه با  ت بــه ویــژه ا ن برنامــه زندکــى اســ ــر

ــر خواهــد بــود. ن مضاعــف  یــر  باشــدت 
ــای  ــایر اعض ــن و س دی ــر وا گ ــه داد: ا ــى ادام ن ر ــده  ــن برگزی ای
ــرد و هدایــ  ربیــ  ن باشــندت در  ــر نــوس بــا  خانــواده م
ــد و  ین ــه بر ک ــود  ــد ب ــر خواه ــامى مؤ ــى  اس ــم زندک ــه س او ب

ــرد و جامعــه مــى شــود. وجــه  ن م حاصــل 
نایــن و یکبــار  موزشــى بــه صــور  وی برکــزاری کاس هــای 
ــر میــان  بــاط مؤ زمــونت ایجــاد ار بــل از برگــزاری  در مــاه 
کــردن زمینــه هــای  راهــم  ید مجــرب و  برگزیــدگان و اســا
منــدی  بهــره  ــراد جهــ  هــای  ــه  موخ کاربــردی شــدن 
نــى را از راه هــای  ر لــف  عدادها در زمینــه هــای مخ از اســ

ن برشــمرد. ــر ا  ــای ســطح علمــى مســاب ار



17

نی   ر آت  مسآب
ــر در  ــاب خواه رده ط ــ گس بال  ــ ــا اس ه ب ــا ــى هرس ن ر ا  ــاب مس
ــىت  ــظ موضوع ــىت ح یب ر ــظ  ــون ح ــى همچ نوع ه های م ــ رش
ــردد.  ــزار مى گ ــم برگ کری ن  ــر ــ  رائ ــم و  اهی ــه و م رجم ــیرت  س
وســط  وســط مــدارست مرحلــه دو  ا  مرحلــه اول ایــن مســاب
وســط مرکــز مدیریــ  کشــوری  انى و مرحلــه  مدیری هــای اســ
جلیل  م برگــزار و از برگزیدگان  ــدس  حوزه هــای علمیــه در شــهر م
ــا ســال 1۳95ت در مجموع  یــد.  از ســال 1۳85  دیــر به عمــل مى  و 
. ــرـ  شــرک کننده برگــزار شــده اســ ه بــا 9906۳ ن 54 دوره مســاب

کیک رشته  رآنی برگزارشده به  ات  عداد مساب    
)1384-95(

دار  م
برنامه ه عنوان مساب

11 رآن کریم یبی  ر ظ  ح

11 رآن( ح نسیم  رآن کریم )طر اهیم  رجمه و م

10 بیان( ح  رآن کریم  )طر سیر 

10 ح اشراق( رآن کریم  )طر ظ موضوعی  ح

10 رآن کریم رائت 

2942 رآن کریم یبی  ر ظ  ح

291۳9 رآن( ح نسیم  رآن کریم )طر اهیم  رجمه و م

15582 بیان( ح  رآن کریم  )طر سیر 

12860 ح اشراق( رآن کریم  )طر ظ موضوعی  ح

28۳95 رآن کریم رائت 

کریم ن  ر یبی  ر ظ  آت ح مسآب
ن کریم با هدف شناســاییت ســاماندهى  ــر ــظ  زمــون سراســری ح
لــ )10 جــزء(ت  طــع  کریــم در ســه م ن  ــر ظــان  شــویق حا و 
ه بــا همــکاری اداره  کل )۳0 جــزء(ت همه ســا نصــف )15 جــزء( و 
کشــور برگــزار مى گــردد. از  ــمت در سراســر  ــاف و امــور خیریــه  کل او
ــر  عــداد ۳862 ن ــا پایــان ســال 1۳95ت طــى 11 دوره  ســال 1۳85 
عــداد 666  کرده انــد. در ســال 1۳95  ا شــرک  در ایــن مســاب
ابــ  انى بــا یکدیگــر بــه ر ــر از طــاب سراســر کشــور در مرحلــه اســ ن
یــاز لز بــه  ــر بــا کســب ام عــداد 25 ن کــه از ایــن میــان  نــد  پرداخ
ر از طاب  ا 6 ن ند. در این دوره از مســاب مرحله کشــوری راه یا

نــد. گر ــرار  شــویق  دیــر و  ــرا برگزیــده مــورد  به عنــوان ن
یبی  ر ظ  ه ح عداد شرکت کنندگان و برگزیدگان مساب  جدول  

کیک سال )1385-95( کریم به  رآن 
 

سال
عدادعداد شرکت کنندگان  

 برگزیدگان
کشوری مرحله کشوریمرحله استانی

1385211-۳
1386۳20-۳
13871۳5166
13882۳1198
13892262۳16
1390۳65۳69
1391۳4۳۳29
1392412221۳
139341۳209
13945402110
1395666188
386220788جمع
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کریم  رآن  یبی  ر ظ  ه ح عداد شرکت کنندگان و برگزیدگان مساب  
ظ در سال 1395 طع ح کیک م به 

طع مخاطبان م
ظ ح

عداد برگزیدگانعداد شرکت کنندگان

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

همه 
اطع  م

حصیلی

10۳41511۳ جزء

2015۳492 جزء

۳0172915۳ جزء

66618358جمع

رآن  ظ  ه ح عداد شرکت کنندگان در مرحله استانی مساب  نمودار  
کیک سال )1385-95( کریم به 

211۳201۳52۳1226۳65۳4۳41241۳549666

8586878889909192939495

عــداد شــرک کنندگان بــه طــور میانگیــن در بــازه زمانــى 1385-95 
عــداد  کــرده اســ و از ســال 1387  نــرخ 12/2 درصــد رشــد  بــا 

. زایــش بــوده اســ ریبــا رو بــه ا شــرک کنندگان 

کریم ن  ر آهیم  رجمه و م ه  مسآب
ن( ر )طرح نسیم 

ن( بــا  ــر کریــم )طــرح نســیم  ن  ــر اهیــم  رجمــه و م ه  مســاب
ن کریم  ــر یا  اهیم  رجمــه واژگان و م شــنایی طــاب بــا  هــدف 
ــىت اجــرا  ن ر هــم عمیــق معــارف  ــه  ــه لز نســب ب و ایجــاد زمین
مــوزش  ــاب » ک ــوای ایــن طــرحت دوره ســه جلدی  مى گــردد. مح
ت  ایــان ســیدهادی محد یــف  ن کریــم«  ــر اهیــم  رجمــه و م
. از ویژگى هــای  ضــل غامــى اســ ــار هرنــدی و ابوا حمیــد ص
نــى اســ  ر شــنایی بــا 48 موضــوع پرکاربــرد  ــاز ایــن طــرح  مم
رجمــه واژه هــای جدیــد و  کــه شــرک کنندگان عــاوه بــر یادگیــری 
شــنا مى شــوند. ایــن طــرح از ســال  یــا موضوعــى نیــز  کلیــدی بــا 
ــر از  ــا پایــان ســال 1395 در 10 دوره بــا شــرک 29096 ن  1385
ه در ســال 1394  . ایــن مســاب مــده اســ طــاب بــه مرحلــه اجــرا در 
عــداد شــرک کنندگان  ن کریــمت از حیــ  ــر رائــ  ه  بعــد از مســاب
ه 3205  ــرار دارد. در مرحلــه مدرســه ای ایــن مســاب در جایــگاه دو 
ــر از طــاب پایــه  دو )طــاب ورودی بــا مــدرک دیپلــم( و پایــه  ن
نــد کــه  ابــ پرداخ چهــار )طــاب ورودی بــا مــدرک ســیکل( بــه ر
انى و از میــان  یــاز لز بــه مرحلــه اســ نــان بــا کســب ام ــر از  557 ن
ــر از  نــد. در نهایــ 10 ن کشــوری راه یا ــر بــه مرحلــه  ن هــا 40 ن
نــد.  گر ــرار  دیــر  شــویق و  ــرت مــورد  ــرا بر طــاب به عنــوان ن

ه در ســال 1395 برگــزار نگردیــد. ایــن مســاب
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اهیم  رجمه و م ه  عداد شرکت کنندگان و برگزیدگان مساب  جدول  
کیک سال )1385-94( کریم به   رآن 

سال
عداد برگزیدگان عداد شرکت کنندگان در مرحله

کشوری کشوریاستانیمدرسه ای

1۳85۳66494-6

1۳865164454-12

1۳87۳22۳216-6

1۳882500208-7

1۳8919۳۳282-21

1۳90224۳245-1۳

1۳912295۳۳7۳82۳

1۳922250۳572811

1۳9۳26194۳54110

1۳94۳2055574010
290963185147119جمع

رآن  اهیم  رجمه و م ه  عداد شرکت کنندگان در مساب  نمودار  
کیک سال )1385-94( کریم در مرحله مدرسه ای به 

 

۳6642500۳22۳250019۳۳224۳229522502619۳205

85868788899091929394

کریم ن  ر سیر  ه  مسآب
ر  بیــان( بــا هــدف انــس بیشــ کریــم )طــرح  ن  ــر ســیر  ه  مســاب
ســیر و همچنیــن ایجــاد زمینــه   شــنایی بــا  ن کریــم و  ــر طــاب بــا 
ن کریــم از ســال 1۳85 در  ــر مناســب بــرای عمــل بــه رهنمودهــای 
میــان طــاب پایــه  ســو )طــاب ورودی بــا مــدرک دیپلــم( و پایــه 
ــیر 6  س ــ  ــا محوری ــیکل( ب ــدرک س ــا م ــاب ورودی ب ــم )ط پنج
ت  صــصت عنکبــو کریــم؛ شــامل ســوره های یــست  ن  ــر ســوره از 
ســیر نــور« حج الســا  ــاب » ک مــان و اســراء از  ت  حجــرا
ســال 1۳95  در  مى گــردد.  برگــزار  ــى  رائ محســن  مســلمین  ا و 
ن در ادامه ذکر  مــار  ــ کــه اطاعــا و  غییــر یا ه  ــوای مســاب مح

مى شــود.
رآن  سیر  ه  عداد شرکت کنندگان و برگزیدگان مساب  جدول  

کیک سال )1385-94( کریم به 

سال
 برگزیدگانعداد شرکت کنندگان در مرحله

کشوری کشوریاستانیمدرسه ای

1۳851200--۳

1۳86100021-۳

1۳8715477۳-6

1۳88170086-8

1۳89144۳12۳-9

1۳9015۳684-7

1۳911666149۳76

1۳92170۳172269

1۳9۳1664247۳96

1۳94212۳292295
15582124713162جمع
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ب و محتوای ذیل برگزار  ا سیر در  ه   در سال 1395 مساب
گردید:

همخاطبان عنوان مساب

عداد برگزیدگانعداد شرکت کنندگان

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

سطح دو

سیر 
یبى  ر
سیر  (
نمونه(

8061۳804

سیر 
موضوعى 

)زن در 
سیر 
نمونه(

68524۳04

سطح سه 
و چهار

سیر 
یبى ر

سیر  ( 
میزان( ا

۳781014۳

سیر 
موضوعى 
) اخاق در 

ن( ر

۳۳۳1216۳

رجمه و 
اهیم  م

باغه نهج ا
841924۳

30436816417جمع

سیر  ه  عداد شرکت کنندگان در مرحله مدرسه ای مساب  نمودار  
کیک سال )1385-95( کریم به  رآن 

1200100015471700144۳15۳61666170۳1664212۳

85868788899091929394

کریم ن  ر ظ موضوعی  ه ح مسآب
کریــم )طــرح اشــراق( بــا هــدف  ن  ــر ــظ موضوعــى  ه ح مســاب
رهنــگ  وانمنــدی طــاب در نشــر و بســط معــارف و  ــاء ســطح  ار
کریــم از ســال 1۳85 در میــان طــاب پایــه چهــار )طــاب  ن  ــر
ورودی بــا مــدرک دیپلــم( و پایــه ششــم )طــاب ورودی بــا مــدرک 
ــى در موضوعــا پرکاربــرد اجــرا  یا ــظ  کیــد بــر ح ســیکل( بــا 
ن  ــر ــظ موضوعــى  ــاب ح ک ه  ــوای ایــن مســاب مى شــود. مح
یه از  مل بــر 200  نــى »بشــری« اســ که مشــ ر یــف گــروه   کریــمت 
 . ن کریم اســ ر هى  ــى و  ــادیت اخا موضوعــا پرکاربــرد اع
ــر از طــاب در مرحله  ه بــا حضــور 1025 ن در ســال 1۳95 ایــن مســاب
ــر از  کــه 6 ن گردیــد  کشــوری برگــزار  ــر در مرحلــه  ــى و 14 ن دما م
صــاص دادنــد. ه را بــه خــود اخ ــر ایــن مســاب طــابت عناویــن بر

عداد شرکت کنندگان، مدارس مشارکت کننده و برگزیدگان   جدول 
کیک مرحله و  کریم به  رآن  ظ موضوعی  ه ح کشوری در مساب

سال )1385-94( 
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سال
عداد 

مدارس 
علمیه

عداد عداد شرکت کنندگان در مرحله
برگزیدگان 

کشوری کشوریاستانیمدرسه ای

1۳851161400121-7

1۳861201200--۳

1۳871451۳0099-6

1۳881581500102-16

1۳89250114687-22

1۳9016۳95091-7

1۳911651۳۳1120۳710

1۳921911۳751۳8۳510

1۳9۳20711۳5145۳49

1۳94225152۳2۳9407

12860102114697-جمع

باغه  رآن و نهج ا ظ موضوعی  سیر ح ه   در سال 1395 مساب
گردید ح ذیل برگزار  به شر

مخاطبان
عنوان 
ه مساب

عداد برگزیدگانعداد شرکت کنندگان

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

مرحله 
ی دما م

مرحله 
کشوری 
)نهایی(

حصیلی اطع  همه م

ظ  ح
موضوعى 
کریم ن  ر

-420ندارد621

ظ  ح
موضوعى 

کریم و  ن  ر
باغه نهج ا

* 40414166

1025144366جمع

* آمار مربوط به مرحله دوٗ است.

ظ  ه ح عداد شرکت کنندگان در مرحله مدرسه ای مساب    نمودار  
کیک سال )1385-94( کریم به  رآن  موضوعی 

 

140012001۳00150011469501۳۳11۳7511۳5152۳

85868788899091929394

کریم ن  ر رائ  آت  مسآب
ن کریــم از ســال 1۳85 بــا هــدف ایجــاد زمینــه  ــر رائــ  ا  مســاب
رائ  جوید و  ســلط طاب بر روخوانــىت روان خوانىت  لز جهــ 
ن و همچنیــن  ــر اریــان  کریــمت شناســایی و ســاماندهى  ن  ــر
م میــان طــاب پایــه اول و دو )طــاب ورودی  ابــ ســا ایجــاد ر
ــدرک  ــا م ــاب ورودی ب ــار )ط ــو و چه ــه س ــم( پای ــدرک دیپل ــا م ب
ســیکل( حوزه هــای علمیــه خواهــران سراســر کشــور برگزار مى گــردد. 
ــر از طــاب در  بال 5200 ن ه بــا اســ در ســال 1۳95 ایــن مســاب
نى  ر ه پرمخاطــب  ین مســاب مرحلــه مدرســه ایت به عنوان نخســ
ــر و  ــور 700 ن ــا حض ه ب ــاب ــن مس انى ای ــ ــه اس ــد. مرحل ه ش ــناخ ش
ــر از طــاب برگــزار گردیــد و در پایــان  مرحلــه کشــوری بــا حضــور ۳7 ن
ــم  کری ن  ــر ــ  رائ ه  ــاب ــر مس ــای بر به ه ــز ر ــاب حائ ــر از ط 6 ن

شــدند.
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کشوری در  عداد شرکت کنندگان، مدارس مشارکت کننده و برگزیدگان   جدول  
کیک مرحله و سال  کریم به  رآن  رائت  ه  مساب

)1385-95(

سال
عداد 

مدارس 
علمیه

عداد عداد شرکت کنندگان در مرحله
برگزیدگان 

کشوری کشوریاستانیمدرسه ای

1۳851982000120-۳

1۳861651500164-۳

1۳871244500184197

1۳881482500206206

1۳892502122۳221۳7

1۳902252577۳60156

1۳91188258۳۳57۳06

1۳92219۳۳50۳74248

1۳9۳252۳109419216

1۳9429۳4154496264

1۳95-5200700۳76

33595370220562-جمع

رائت  ه  عداد شرکت کنندگان در مرحله مدرسه ای مساب  نمودار  
کیک سال )1385-95( کریم به  رآن 

 

200015004500250021222577258۳۳۳50۳10941545200

8586878889909192939495

عــداد شــرک کنندگان بــه طور میانگیــن در بــازه زمانــى 1۳85-94 
عــداد  غ از ســال 1۳87  ــار کــرده اســ و  بــا نــرخ 8/5 درصــد رشــد 

. زایــش بــوده اســ ریبــا رو بــه ا شــرک کنندگان 

کریم ن  ر جشنواره سراسری 
ــری  ک کریــمت بــا هــدف مشــارک حدا ن  ــر جشــنواره سراســری 
بیــن طــابت حمایــ و نخبه پــروری و  م  ابــ ســا ر ایجــاد  و 
وانمندی هــای طــاب نخبــه و همچنیــن  عدادها و  شناســایی اســ
ین دوره در ســال  نــى بــا برگــزاری او ر دیــر از برگزیــدگان  جلیــل و 
غاز به کار کرد. ارزیابی  ه ای  1۳85 در دو مرحله مدرسه ای و منط
ان نویســى و  ــار ادبــی و هنــری نظیــر شــعرت نمایش نامــه و داس
کریــمت از  ن  ــر ــ  رائ ــظ و  ا ح برگــزاری مرحلــه نهایــی مســاب
جملــه برنامه هــای ایــن جشــنواره مى باشــد. این جشــنواره در ســال 
ى در بخش هــای  ــر ارســا ــر شــرک کننده و 724 ا 1۳95ت بــا ۳80 ن

گردیــد. ــار هنــری برگــزار  ــار ادبــی و  ــار پژوهشــىت 
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ار ارسالی  عداد شرکت کنندگان، مدارس مشارکت کننده، آ  جدول  
کیک سال کریم به  و برگزیدگان در جشنواره سراسری قرآن 

)1385-95(

عداد مدارس سال
علمیه

عداد
 شرکت  کنندگان

ار  عداد آ
ارسالی*

عداد 
برگزیدگان

1385864501۳829
13869543010۳33
1387954507440
1388963701۳554
138911130910685
13909020018053
13911022509067
13928322020878
139311023018459
1۳94115400۳0074

1۳95146۳8072464

36892242636جمع

ار هنری ار ادبی و آ ار پژوهشی، آ * شامل آ

کریم به  عداد شرکت کنندگان و برگزیدگان جشنواره سراسری قرآن   
کیک رشته و مرحله برگزاری در سال 1395

 

مخاطبان 
رشتههدف

عداد 
عداد برگزیدگانشرکت کنندگان

کشوریاستانݡکشوریاستانݡ

همه 
اطع م

1۳1111۳تالیف کتاب

ترجمه کتاب
----

-12۳6262پایان نامه

2001661664تدوین مقاله

شعر، داستان و 
19818518510طعه ادبی

خوشنویسى، نقاشى، 
یک،  طراحى، گرا

تذهیب و صنایع دستى
45030030010

98472472427جمع
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کریم به  رآن  عداد شرکت کنندگان در جشنواره سراسری   نمودار  
کیک سال )1385-95(

 

4504۳0450۳70۳092002502202۳0400۳80

8586878889909192939495

کریم به  رآن  ی به جشنواره سراسری  ار ارسا عداد آ  نمودار 
کیک سال )1385-95(

 

1۳810۳741۳510618090208184۳00724

8586878889909192939495

ن کریــم در بــازه زمانى  ــر ى بــه جشــنواره سراســری  ــار ارســا عــداد 
95-1۳84 بــا نوســان مواجــه بــوده و بــه طــور میانگیــن بــا نــرخ 

. ه اس سالنه 7/2 درصد رشد داش

کریم  رآن  ی به جشنواره سراسری  ار ارسا راوانی نسبی آ  نمودار  
ر در سال 1395 کیک نوع ا به 

 

ار هنری ار پژوهشیآ ار ادبیآ آ

٪41
٪۳۳

٪26

کریم ن  ر ربی مربی 
ــاء ســطح  نــى مــدارس علمیــه و ار ر میــن مربیــان  به منظــور 
ه های  ــ ــم در رش کری ن  ــر ــی  ــ مرب ربی ــای  ــانت دوره ه ن ــى  علم
کریــم بــا حضــور  ن  ــر ســیر و داوری  جویــدت  لــف از جملــه   مخ
کــه دوره  اضیانــى  اضیــان واجــد شــرایط برگــزار مى شــود. بــه م م
وانمنــدی عملىت  یــ طــى نمایند پــس از احــراز  کمیلــى را بــا مو

ــردد. دریــس اعطــا مى گ گواهینامــه 

عداد شرکت کنندگان و مدارس مشارکت کننده در دوره های   نمودار  
کیک عنوان ربیت مربی به 

 

رآن  دبر روشمند 
کریم

ربیت مربی 
رآن جوید 

ربیت مربی داور 
رآنی ات  مساب

مهارت های بیان 
سیر

ظ  ربیت مربی ح
کریم رآن 

450
572

285279

24

۳66

عداد مربیانعداد مدارس علمیه

260178152

11
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کریم ن  ر دبر روشمند  ربی مربی 
کریــم بــا عنــوان »نظــاره  ن  ــر دبــر روشــمند در  مــوزش  طــرح 
وانمنــدی طــاب در بهره گیــری  زایــش ســطح  نزیــل« جهــ ا
ا پایان ســال 1۳90 در  هیه و  کریم در ســال 1۳85  ن  ر صحیح از 
خصــص  ربیــ مربیــان م ــزو  وجــه بــه  مــدارس اجــرا گردیــد. بــا 
کریــم در  ن  ــر دبــر روشــمند در  کارشــناس بــرای اجــرای طــرح  و 
ــم از  کری ن  ــر ــمند  ــر روش دب ــی  ــ مرب ربی ــهت دوره  ــدارس علمی م

گردیــد. ــا 1۳90  برگــزار  ســال 1۳85 
کریم  رآن  دبر  ربیت مربی  ح  عداد شرکت کنندگان در طر  جدول  

کیک سال )1385-95( به   
عداد شرکت کنندگانسال

1۳854۳۳

1۳86۳25

1۳87۳42

1۳8825

1۳8968

1۳9092

رـ شرکت کننده( 1285جمع )ن

کــرار(  طــى 2۳  ســاب  ید )بــدون اح ــر از اســا در مجمــوع 691 ن
کمیلى دو  کمیلى یک ت ۳ دوره  ى ت 8 دوره  دما دوره )10 دوره م
ربیــ مربــی  دبــر«( در دوره هــای  ادیار  ربیــ اســ ــى » و 2 دوره عا
ــق بــه  کــه 450 مربــی مو کریــم شــرک نمــوده  ن  ــر دبــر روشــمند 

دریــس در حوزه هــای علمیــه خواهــران شــدند. اخــذ مجــوز 

دبر روشمند  ربیت مربی  ح  عداد شرکت کنندگان در طر  نمودار  
کیک سال )1385-95( کریم به  رآن 

 

4۳۳۳25۳42256892

858687888990

ن کریم ر رائ  آت  ربی مربی داور مسآب

ن کریم از ســال 1۳88  ر رائ  ا  ربیــ مربــی داور مســاب طــرح 
ــر به صــور حضــوری برگــزار  ــا پایــان ســال 1۳92 بــا حضــور 227 ن

گردید.
ات  ربیت مربی داور مساب ح  عداد شرکت کنندگان در طر  جدول  

کیک سال )1388-95( کریم به  رآن  رائت   
عداد شرکت کنندگانسال

1۳881۳0

1۳890

1۳900

1۳91۳7

1۳9260

رـ شرکت کننده( 227جمع )ن
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ات  ربیت مربی داور مساب ح  عداد شرکت کنندگان در طر  نمودار  
کیک سال )1388-95( کریم به  رآن  رائت 

1۳000۳760

8889909192

ن ر جوید  ربی مربی 

ــا ســال 1۳94 بــا  ن از ســال 1۳88  ــر جویــد  ربیــ مربــی  طــرح 
نــى مــدارس علمیــه برگــزار  ر ید و داوران  ــر از اســا حضــور 659  ن

گردیــد. 
رآن  جوید  ربیت مربی  ح  عداد شرکت کنندگان در طر  جدول 

کیک سال )1388-95( کریم به 
 

عداد شرکت کنندگانسال

1۳88105

1۳8956

1۳90154

1۳91210

1۳920

1۳9۳0

1۳941۳4

1۳9588

رـ شرکت کننده( 747جمع )ن

رآن  جوید  ربیت مربی  ح  عداد شرکت کنندگان در طر  نمودار  
کیک سال )1388-95( کریم به 

 

10556154210001۳488

8889909192939495
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کریم ن  ر ظ  ربی مربی ح

ربیــ  ــا معظــم رهبــریB مبنــى بــر  ــق منویــا م ح بــه منظــور 
ربیــ مربیــان مجــرب  کشــورت و همچنیــن  ــظ در  10 میلیــون حا
کریــمت دوره  ن  ــر ــظ  زمــوده جهــ برگــزاری کاس هــای ح کار و 
ان  ــاف اســ ــا همــکاری اداره او کریــم ب ن  ــر ــظ  ربیــ مربــی ح
ظــان مــدارس  عــدادی از حا گردیــد و در نوبــ اول  ــمت برگــزار 
ــم در ایــن دوره شــرک نمودنــد کــه پــس  ان  علمیــه  خواهــران اســ
کمیلــى  زمون هــای  یــ در  کارورزی و مو گذرانــدن دو مــاه  از 
دریــس در  گواهینامــه رســمى جهــ همــکاری و  نهــا  دوره ت بــه 

ــاف و مــدارس علمیــه خواهــران اعطــاء خواهــد شــد. ادارا او

نی ر طرح زمزمه 
ویژه طاب پآیه اول و دوٗ

طــع  بــرای م زامــى  ا گیــر و  را نــى« به صــور  ر طــرح »زمزمــه 
انــس  جهــ  لز  رســازی  بس هــدف  بــا  دو(  )ســطح  عمومــى 
وانمنــدی طــاب  ــاء ســطح  کریــمت ار ن  ــر ر طــاب بــا  بیشــ
بــ  و  کریــم  ن  ــر جویــد  و  روانخوانــى  صحیح خوانــىت  در 
مى گــردد.  برگــزار  نــى  ر پرونــده  در  طــاب  نــى  ر وانایی هــای 
نــى بــا محوریــ ســوره های  ر ید و داوران  در ایــن طــرحت اســا
کریــم  ن  ــر مــرت نــور و یکــى از ســوره های جــزء 28  حریــمت  نســاءت 
ــرار مى دهنــد. در  یــاری( طــاب را مــورد ارزیابــی  )به صــور اخ
ان و بــا مشــارک  ســال 1394 ایــن طــرح در 234 مدرســه از 24 اســ

گردیــد. ــر از طــاب برگــزار  4977 ن

ح »زمزمه  بول شدگان در طر عداد شرکت کنندگان و   جدول  
کیک مرحله و سال )1394-95( رآنی« به 

 

عداد سال
مدارس

عداد شرکت 
 کنندگان

عداد 
بول شدگان   

مرحله اول

عداد 
بول شدگان   

مرحله دو

عداد 
بول شدگان   

مرحله سو

ـ 89  9021313072102032000869
ـ 90  9110030172156530-
ـ 91  9213343422351641243
ـ 92  9325455762583904243
ـ 93  9423449773025991333
ـ 94  95298588636201146-

368702393862121688-جمع

نی ر تگوی  گ آارهآی مجآزی 
ضای مجــازی که  نــىت مکانى اســ در  ر گــوی  ــالر مجــازی گ
ت مشــارک  نىت پاســخگویی به شــبها ر رویــج معــارف  بــا هــدف 
یرگــذاری بــر  زایــی در بیــن طــاب و  علمــى و ایجــاد روحیــه هم ا
نت مباحــ  گردیــده اســ و در  ضــای مجــازی طراحــى و اجــرا 
وســط کارشناســان  نى  ر ماعــى با رویکرد  ــى و اج ــادیت اخا اع
ه  گذاشــ نــى و بــا حضــور خواهــران طلبــه بــه بحــ و بررســى  ر
الرهــا ضمــن ارائــه نظــرا  مــى شــود و خواهــران حــوزوی در ایــن 
ــب و مباحــ علمــى  شــان از مطا یابی بــه پاســخ سؤال خــود بــا دســ
نت بهره منــد مى شــوند . از ســال 1۳94 موضوعــا  مطرح شــده در 
ــادیت  ــوادهت پرســمان اع ت  زن و خان ــ ت مهدوی ــ ربی اخــاق و 
جویــد نمــاز بــه بح و بررســى گــذارده  مــوزش  ســیر موضوعــى و 

. شــده اســ
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تگوی  گ اار مجازی  عداد جلسات و شرکت کنندگان در   جدول 
کیک سال )1394-95(  رآنی به 

اارسال ر - شرکت کنندهعداد جلساتموضوع  ن

1۳94
ربی 1. اخاق و 

2. مهدوی
۳. زن و خانواده

1041۳75

1۳95

ادی 1. پرسمان اع
سیر موضوعى   .2

)زن و خانواده(
جوید نماز موزش   .۳

۳5500

ن و عترت ر کآنون هآی 
نهادینــه  هــدف  بــا  ســال 1۳81  در  ــر  ع و  ن  ــر کانون هــای 
نى در کلیه  ر هــای  ی عا مندنمــودن  کــردنت یکسان ســازی و هد
ــدازی شــده  ــل راه ان ــای ذی ه ی عا ــا  ــى ب ربی موزشــى  ــای  واحده

: اســ
ن  ــر موزشــى روخوانــى و روانخوانــى  کمــک  • برگــزاری کاســهای 

ن کریــم؛ ــر ــظ  ســیر و ح اهیــمت  رجمــه و م کریــمت 
ن کریم؛ ر های انس با  ل و نشس • برگزاری محا

نى؛ ر • برگزاری جلسا علمى و میزگردهای 
نى؛ ر هیه بروشورت ویژه نامه و نشریا   •
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دمه م
ــاهت  کو ــر بســیار  ــاس پیامب گل ی ــه طــول عمــر  ک نجــا   از 
ت هنــوز جــز معصومــان  ضایــل او بســیار عمیــق اســ ــی  و
ن حضــر پــی ببــرد  ــای وجــودی  ه بــه ژر وانســ کســی ن

ضایــل او را بشناســد. و 
نظــا  کــه  اســ  پــدری  رزنــد  مرضیــه؟  زهــرای   
 ُ ــ ْ َخَل مــا  ک  ــو ا « مــد  پدیــد  بــه خاطــرش  ی  هســ
که شــهد اســا را  یــن زن اســ  ک«]1[ و مــادرش او ــا اأ
چشــید و در میــان نامــردان بــا مــال و جان خود از اســا و 
ک ایــن بانــوت پــس از چهــل  ــه پــا کــرد. نط ــاع  ن د ورنــده 
روز عبــاد شــبانه روزی و بهــره منــدی پــدر بزرگــوارش 
ــد  ی منع نــاول میــوه هــای بهشــ یوضــا غیبــی و  از 
ســمان و  ــ  بــل از خل ن حضــر  ک  . نــور پــا گشــ
ن یْخُلــَق  ْبــَل  َ اطمــه  زمیــن خلــق شــده بــود: »ُخِلــَق نــور 

ســماء«.]2[ اارَض و ا
بــه عرصــه ایــن جهــان  ــد  اطمــه؟ در دورانــی   
بــود. او از  ه  گشــ بــه رســا مبعــو  کــه پــدرش  نهــاد 
ضیلــ  ــه بــا ارزش هــا و  میخ ــدر شــیری  گــران  مــادری 
بــودت  ن  ــر نــزول  کــه محــل  هــا نوشــید و در خانــه ای 
کمــال را پیمــود. معلــم و مربــی او پیامبــر  مراحــل رشــد و 
شــنایی بــا اصــول  هــی و  کــه در معــارف ا گرامــی اســا بــود 
گــوی  ــی پیشــوای همــه انســان هاســ و در عمــلت ا ربی
ن  ــر کــه  چنــان  یــد؛  مــی  شــمار  بــه  جهانیــان  همــه 
ســوة  ــی رســول اه  کــم  کان  ــد  رمایــد: » کریــم مــی 

حســنة«.]3[

ه  ارگــرش شایســ کنــار پــدر و مــادر ای اطمــه؟ در   
ریــن دانــش هــای  بر وحیدگرایــی و  ریــن درس هــای 
شــنایی و  ــی بــرای  رص ــ و از هــر  گر را یــن را  ایمــان و ی
کــرد. بیــن او  اده  نــی اســ ر ــم غیــب و معــارف  انــس بــا عا
ر  ــی بــه ســ کــه پیامبــر9 و ــی بــود  و پــدر چنــان انــس و ا
ــر  ــه از پیامب ک ــود  ــی ب کس ــن  خری ــه؟  اطم ت  ــ ــی ر م
ین  اطمــه او ت  گشــ ر بازمــی  ــی از ســ جــدا مــی شــد و و
ــم و  ــور چش ــرد. او ن ک ــی  ــدار م ــا او دی ــدر ب ــه پ ک ــود  ــی ب کس
ــرد در نــزد پیامبــر؟ بــود.]4[ ریــن  میــوه دل پــدر و عزیز

آطمه؟ نی حضرت  ر سیره 
ر کو رهنگ  مجله 
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آطمه؟ گستره علم 
موزشــگاه شــخصی ســاز رســا  اطمــه زهــرا؟ در   
حصیــل  غ ا ــار درس خوانــد و از دانشــگاه وحــی و نبــو 
او  علیــم  و  أدیــب  در  ــوان  مــا  بــا  پیامبــر؟  شــد. 
کامــش  بــه  را  نــی  ر معــارف  شــناخ  شــهد  و  کوشــید 
کــه  ؛ چنــان  موخــ ریخــ و احــکا دیــن را یکایــک بــه او 
رهنــگ و ادب و  اریــخ بشــری چنــان بانویــی را از نظــر 

ــد. ــده و نخواهــد دی ــه خــود ندی دانــش و بینــش ب
پــدر  از  را  هــا  دانــش  و  هــا  ارزش  مــا  اطمــه؟   
ت  احــکا ت  ــررا م از  بســیاری  و  شــنید  اش  گرانمایــه 
ن  شــین او در  . خطبــه  ــ گر را دعاهــا و حکمــ هــا را 
شــرایط ســخ و شــکنندهت نشــان دهنــده دریــای بــی 
نهــا دو  ــش  . او در سراســر عمــر پربرک کــران علــم اوســ
ــ و دانــش خــود را بــر  ــا بــاران معر ــ  رصــ یا ســاع 
هــی و شــهاد  مزرعــه ببارانــد. او پــس از حمــد و ســپاس ا
مــا  صریــح بــه  ــا معــادت و  بــه واجــب دیــنت از مبــد 
ــی خــود پرداخــ و از حــق  حبا بــه معر واجبــا و مســ
ــلمین را  ــه مس ــرد و خلی ک ــاع  ــوهرش د ــده ش ــب ش غص
ن دربــاره پیامبــر و  ــر یــا  ســیر نادرســ  حریــف و  از 
ن  ن حضــر برحــذر ســاخ و پــس از  نســب دروغ بــه 
انیــ خــود را  ت ح ــ ن و حدی ــر ــه  ناد ب ــا اســ ــار ب ســه ب
هــی  یــا ا ســیر  ه را در  ی ابــ و انحــراف اصحــاب ســ

ــرد. ک گوشــزد 
رمایــد:  اطمــه؟ مــی  وانایــی علمــی   پیامبــر دربــاره 
ِه  ِ بنائــه َو ُحَجَجــًا علــی َخْل

َ
ــُه َو  َ ْوَج »ِإّنَ اه َجَعــَل َعِلیــًا َو َزْ

ــی  ــدی ِبِهــْم ُهــِدی ِإ َ ــی َمــِن اْه ّمَ
ُ
ــی  ِ ِعْلــِم  ْبــواُب ا

َ
َو ُهــْم 

عــال علــی و همســر  یم؛]5[ یعنــی خداونــد م ِ َ ِصــراٍط ُمْســ
نــان درهــای  ــرار داده و  رزندانــش را حجــ مــرد  و 
ــه  کــس ب ند. هــر  گاهــی در میــان امــ مــن هســ علــم و 

مســک جویــدت بــه راه راســ هدایــ یابــد«. نــان 
و  علــی؟  ماننــد  را  اطمــه؟  ت  حدیــ ایــن   
ســایر معصومــانت دروازه علــم و وســیله هدایــ مــرد 
یانــوس  ن ا أســفت از  ــر و  أ . امــا بــا  شناســانده اســ
ناهنجــار  شــرایط  یــل  د بــه  بینــشت  و  دانــش  رده  گســ
حــوا نامطلــوب پــس از رحلــ  کــم و  مانــه حا و ظا
علمــش  دریــای  از  بشــر  و  نشــد  اده  اســ پیامبــر؟ت 
ــرار  یــارش  گــر جامعــه زمینــه از را در اخ محــرو مانــد. ا
بریــز مــی  رهنــگ و بینــش او  مــی دادت جهــان از دانــشت 
ــ  اطمــه3 پــس از رحل ــی در حــق  شــد و ایــن بــی عنای
کــه جامعــه را از  پیامبــر؟ ظلمــی عظیــم بــر بشــری بــود 
گذاشــ و بــه جــای  شــنه  ــاه  حکمــ و دانــش تعــدل و ر
ســایشت جنــگ و درگیــری را بــه ارمغــان  کمــال و  وجــه بــه 
کــه ســلمان پــس از غصــب حــق علــی؟ مــی  وردت چنــان 
کاری درهــای رحمــ و حکمــ  رمایــد: مــرد بــا چنیــن 
ســایش محــرو  کمــال و  ند و خــود را از  را بــروی خــود بســ

ند.]6[ ســاخ
عبــاس  ابــن  از  شــیرازی  موســی  بــن  محمــد  ــظ  حا  
َاْهــَل  وا 

َ
اَســأ یــه ) کنــد مــراد از اهــل ذکــر در  ــل مــی  ن

ْعَلمــُون]7[(؛ »از اهــل ذکــر بپرســیدت  َ ــْم ا  ُ ُکْن ْکــِر ِاْن  ّذِ ا
و  اطمــه  علــی و  و  نمــی دانیــد«ت حضــر محمــد  گــر  ا
ــل و بیــان  . اینــان اهــل ذکــر و ع حســن و حســین: اســ

]8 ند«] هســ
ن اســ  اطمــه بــه ایــن اســمت  گــذاری   یکــی وجــه نــا 
کــه از هــر  ــدر بــه او نوشــاند  ن کــه خداونــد از علــم خــود 
اطمــه؟ را بــدان ســبب  ادی بــی نیــاز شــد.]9[ نیــز  اســ
حســبت  و  دیــن  و  ضــل  حیــ  از  کــه  نامیدنــد  ــول  ب
ــول  ب ا اطمــة  »ســمی  بــود:  زنــان  مامــی  مد  ســر
ــًا و حســبًا«.]10[ ضــًا و دین طاعهــا عــن نســاء زمانهــا  ان
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آطمه؟ مصحف 
 : مــده اســ ی از وصیــ نامــه امــا خمینــی  ســم  در 
هــا  ا ــاب  ک کــه  اطمیــه  ــه  کــه صحی خریــم  »مــا م
ت  عــال بــه زهــرای مرضیــه اســ شــده از جانــب خداونــد م

.» از ماســ
اطمــه زهــرا؟ بــا  انــی حضــر  لبــی و عر بــاط   ار
ــیت  ه وح ــ رش ــا  ــر ب ــر و نش ــدر و حش ــا پ ــد در حی خداون
ــا  ــا پــس از رحلــ پیامبــر ب جبرئیــل امیــنت موجــب شــد 
ــیت  عا ــزد حــق  اطمــه3 در ن ــا و عظمــ  ــه م وجــه ب
ــل حضــر امــا  مرار یابــد و بنــا بــه ن بــاط اســ ایــن ار
بیــش  پیامبــر؟  رحلــ  از  بعــد   3 اطمــه  صــادق7ت 
لــب  پــدر  از 75 روز زنــده نمانــد و غــم جــان ســوز داغ 
پــی  در  پــی  جبرئیــل  روت  ایــن  از  بــود.  کــرده  بریــز  را  او 
مــد و او را در عــزای پــدر ســام بــاد  بــه حضــورش مــی 
ــه  ــر ذری ــ او ب کــه بعــد از رحل ــی  گاه از حواد ــ و  گ مــی 
اش وارد مــی شــودت خبــر مــی داد و امیرمؤمنــان؟ نیــز 
کــه ایــن  کــردت همــه را مــی نوشــ  نچــه جبرئیــل امــا مــی 

اطمــه؟ نامیــده شــد.]11[ ســخنان مصحــف 
و  عظمــ  از  نشــان  اطمــه؟  بــر  جبرئیــل  نــزول   
وســع روحــی و علــّو معنــوی او دارد. امــا خمینــی بــا 
مــدن جبرئیــل  رمایــد: »مســئله  اشــاره بــه ایــن امــر مــی 
. خیــال نشــود  کســی یــک مســئله ســاده نیســ بــرای 
داردت  امــکان  و  یــد  مــی  کســی  هــر  بــرای  جبرئیــل  کــه 
کســی  ن  ناســب از اســ بیــن روح  بیایــدت ایــن یــک 
کــه روح  ــا جبرئیــل  کــه جبرئیــل مــی خواهــد بیایــد و م
صــا  کــه از مخ ضایلــی اســ  .... و ایــن از  اعظــم اســ

]12[.» اســ ــه؟  صدی حضــر 
ه وحــی بــر او نــازل مــی شــدت  رشــ کــه  کســی   چنیــن 
مرار  ماعــی بــرای اســ مــدن شــرایط اج راهــم  در صــور 

شــنا بــه  وانســ جامعــه ای نمونــه و  ســیره نبــویت مــی 
ن ســعاد  یجــه  کــه ن ن پــرورش دهــد  ــر احــکا نورانــی 
کمــان  حا ــدار  ا زمینــه  و  بــود  محمــد9  امــ  ــاهت  ر و 

ــد. م ــی  ــم نم راه ــی  ــوی و عباس مگر ام ــ س

ن ر عمل به 
و  رامیــن  بــه  عمــل  نت  ــر بــه  خدمــ  ریــن  بــزرگ   
اطمــه زهــرا؟ نمونــه ای  ن اســ و  احــکا نورانــی 
ریــن شــرط احیــای  کامــل در ایــن زمینــه بــود. او مهــم 
و  نبــو  مرار  اســ رات  ن  احــکا  مانــدن  ــی  با و  ن  ــر
کوشــش  ن دو از هیــچ  ــظ  وایــ مــی دانســ و بــرای ح

اشــی دریــغ نمــی ورزیــد. و 
ــ و  ــه اذی ــود و دشــمن ب ه ب ــل ســه ســا کــه ط  زمانــی 
یبان پیامبــر در خانــه  ت پشــ زار پیامبــر؟ مــی پرداخــ
کــه  کی را  کوچــک خــود خــار و خاشــا ان  بــود و بــا دســ
زار بــر ســر و روی پیامبــر؟ مــی  مشــرکان از روی طعــن و 
گرمــی  کــرد و د کنــار مــی زد و او را نــوازش مــی  پاشــیدندت 
گرمــی در روحیــه پیامبــر؟  ــه حــدی ایــن د مــی داد. ب
ــ و بــه  گر کــه پیامبــر او را در بغــل مــی  گذاشــ  یــر مــی  أ

رمــود: »ا ابیهــا؛ یعنــی ای مــادر پــدرش«. او مــی 
یزه و جنــگ   در دوران ســخ مکــه و بــه هنــگا ســ
ان  رامــش بخــش پیامبــر بــودت بــا دســ مدینــه تاو همیشــه 
کرد و چهــره مبارکش  خــود زخــم هــای پیامبــر را مداوا مــی 
ــر  . در عصــر  ه بــه خــون بــودت مــی شســ غشــ کــه  را 
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کنــدن  هنــگا  ویــژه  بــه  احــزاب  جنــگ  ی  نگدســ و 
ــدارک  بنــدش  رزنــدان د کــه بــرای  مــه نانــی  خنــدقت 
ن  ــر  ــرد و پیامب ک ــی  ــم م دی ــر؟  ــه پیامب ــودت ب ــده ب دی
رمــود. مهــرورزی  نــاول  گرســنگی  مــه را پــس از ســه روز 
و  رزنــد  رابطــه  از  ــر  را بزرگــوارش  پــدر  بــه  اطمــه؟ 
پــدر بــود؛ او بــه پیامبــر؟ بــه عنــوان مــراد و پیشــوا مــی 
ــاش مــی  ــظ ایــن نگــرشت بســیار  نگریســ و بــرای ح

کــرد.
ــاش جانانــه ای  اطمــه؟  ــاع از وایــ نیــز   در د
ــ  ــه انحــراف از مســیر وای ک ــرد. او خــوب مــی دانســ  ک
ورد و نهــال  بــرای امــ مصیبــ هایــی بــه بــار خواهــد 
مــر  ه شــده بــه دســ پیامبــر؟ جــز بــا وایــ  کاشــ
کوشــش هــا  کــه بــا  ــم یزرعــی  نخواهــد داد. زمیــن شــور و 
رســای پیامبــر بــه زمینــی سرســبز  ــ  ــاش هــای طا و 
ه از داشــ  بدیــل شــده بــودت باغبانــی شایســ و خــر 
ــرای  اطمــه؟ ب ــذا  ــ میســر نبــود.  ــا وای و ایــن جــز ب
ــی جــان عزیــزش  کوشــید و ح ن بســیار  مرار  ــظ و اســ ح
اطمــهت  ــه هــای  گریــه هــا و نا کــرد.  ــدا  را در ایــن راه 
ت همــه ســاح  کمیــ بــا حا او  هــای  هــر  و  هــا  مناظــره 
ــاع از وایــ  اطمــه؟ در د کــه  هــای برنــده ای بــود 
ــن و  ک ــاع اوت وصیــ بــه غســل و  خریــن د کار بــرد.  بــه 
ــاع از  اریــخ ســندی بــرای د ــا در طــول  ــن شــبانه بــود  د
کمی  نهــا راه حا ــی بمانــد. زهــرا؟ وایــ را  وایــ با
ســیر  ــر بــه  ن بــدون ع ــر ؛ چــون  ن مــی دانســ ــر

ــود. ــی ش ــر م ــل منج أوی ی و  ر
ن ر رائ  وصیه به 

نت  ــر اطمــه زهــرا؟ بــه   یکــی دیگــر از خدمــ هــای 
: ن اســ ــر وصیــه بــه 

َظــُر  ّنَ ــاُب اِه َو ا ِک ــاوة   : ُ ــا ــْم  ُک ــی ِمــْن ُدْنیا َ ــَب ِإ »َحّبَ

ــی ســبیل اه؛ از دنیــای  ــاُق  ــی َوْجــه َرُســوِل اِه َو اإن
نت نــگاه بــه  ــر ــاو   : شــما ســه چیــز محبــوب مــن اســ

ــاق در راه خــدا«]13[ چهــره رســول خــدا9 و ان
نت مــرد را بــه  ــر ــاو  ضایــل  ن حضــر بــا بیــان   
ــاو  رمــود:  کــرد و مــی  ــاب خــدا دعــو مــی  ک رائــ 
ســمان  رحمــنت در  عــه و ا کننــده ســوره هــای حدیــدت وا
ــی در  و زمیــن اهــل بهشــ خوانــده مــی شــود.]14[ او ح
حظــا عمــر پــر برکــ خــود بــه علــی؟ وصیــ  خریــن 

کــرد:
ــاوِة  َ ــن  ــر ِم َ ْک

َ
أ َ ــی  ــَة َوْجه َباَ ِ ــی  س ــَد َر ــْس ِعْن ْجِل

َ
 »َو 

ــی  یهــا إ  ُ میــ ْاَ ــاُج  هــا َســاَعٌة یْح
َ
إّن َ عــاِء 

ُ
ّد ِن َو ا ــر ُ ا

یــم رو  .... بــر با کــرد ــا  کــه و گاه  ن  نــِس اأحیــاِء؛ 
ُ

کــن؛ زیــرا در  ــاو  ن  ــر ــراوان  ــه روی مــن بنشــین و  ب
ــا زنــدگان بســی  ــن ب گر ــه انــس  ــی مــرده ب حظا چنیــن 

]15[.» اســ ــاج  مح
نی و شــرعی مرد از دیگر خدما  ر  پرســش به ســؤاا 
اده  . از بعضــی روایا اســ ن اســ ــر اطمــه زهــرا؟ بــه 
گویــی  کــه زهــرا؟ از طــرف پــدرش مرجــع پاســخ  مــی شــود 
بــه پرســش هــا و امــور مربــوط بــه مســائل زنــان بــود.]16[ 
ی را 10 بــار از او مــی پرســیدندت او بــا بشاشــ و  گــر ســؤا ــی ا ح

نهــا پاســخ مــی داد. ــیت بــه  بــدون ابــراز ناراح
ــع زندگــی  ن محــور بــود. در وا ــر اطمــه؟ت   ســیره 
ت  ن عینیــ مــی بخشــید. خداشناســیت عبــاد ــر او بــه 
ن  ــر یت و ... بیــان احــکا  ــاقت ســاده زیســ ت ان ــ صدا
ــس بــه ویــژه بــرای زنــان از دیگــر  نــی در مجا ر و نشــر علــو 
.]17[ یــک  نــی ایــن بانــوی بــزرگ دیــن اســ ر خدمــا 
. ایــن زن  ّضــه« اســ ربیــ شــده اوت » گردان  نمونــه از شــا
ــا بیســ  اطمــه زهــرا؟ بــودت  کــه خــاد حضــر  بــزرگ 
ن ســخن مــی  ــر اطمــه؟ بــه  ســال پــس از درگذشــ 

]18[. ــ گ
یه و  کــه در شــأن او ده هــا  اطمــه زهــرا؟ بانویــی اســ   
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ــب  ک نهــا را در  یــن  ری ــان  ــر محد ک کــه ا ســوره نــازل شــده 
ورده انــد و شــأن و عظمــ او بــر هیچ مســلمان  روایــی خــود 

. ی پوشــیده نیس منص
اریخــی  ــب  ک کریــمت در  ن  ــر ن بانــو بــه   خدمــا ارزنــده 
ــه  لــف از میــان ر و روایــا ذکــر شــده و یــا بــه علــل مخ
یــه ســرایی  ت ســخنرانی هــا و مر ــا ی أ . بــا وجــود  اســ
ن حضــر  صویــری درســ از زندگانــی  هــای بســیارت هنــوز 
حظه  ــر مضامین به  ک انه ا أســ در اذهــان وجــود نــدارد و م
ن هــم  کــه  ــم مــی شــود  اهــی از زندگــی اش خ کو بســیار 
ورده شــدن حاجــا  بــرای طلــب اشــک از شــنونده و بــر
ــر  ــادق؟ »ه ــا ص ــ ام ــه روای ــا ب ! بن ــ ــا اس ــع بلی و ر
ــ یابــدت  اطمــه زهرا؟معر ــ وجــود  ی کســی بــه ح
ــا ایــن همــهت  ــرد«. ب ک ــدر را درک خواهــد  گمــان شــب  ــی  ب
ــد و طوانــی او  گریــه هــای مم انه اطــاع مــا از او بــه  أســ م
ــدک محــدود مــی  بــر او و غصــب  پــس از مــرگ پــدرت مــکان 
ت  ت خدمــا ه مبــارزا لســ ه ایــم از  وانســ شــود و هنــوز ن
ماعــی او  رزنــدداری و حیــا سیاســی و اج خانــه داریت 
کــه او  ــ  گ ــوان  ه باشــیم؛ امــا مــی  شــناخ عمیــق داشــ
ــه  گیــری هــای خــود مــی خواســ ب ــاش هــا و موضــع  ــا  ب
ت پیــروی از  ّلــه ســعاد کــه راه رســیدن بــه  بشــری بگویــد 

. ــر اســ ن و ع ــر
پی نوش هآ

ــو  گــر  ا احمــد!  ای  رمــود:  پیامبــرش  بــه  خداونــد   .  ]1[
گــر علــی نبــودت  کــرد و ا ی را خلــق نمــی  کــران هســ نبــودیت 
اطمه نبودت شــما  گــر بــه خاطر عظم  ریــد و ا ــو را نمــی 
بحــارت ماده خلق  ینة ا درک ســ . مســ رید ــر را نمــی  دو ن

بحریــنت ص14. ــی ا طــم؛ مل و 
بل  اطمــه3  رمــود: نــور  کــه  ]2[ . حدیــ از پیامبــر9 اســ 
ــوارتج42ت  ریــده شــد. بحاراان ســمان  رینــش زمیــن و  از 

ص22.
]3[ . احزاب /33.

رمــود:  ــرش مــی  هــی در مــورد دخ ــارگاه ا ]4[ . پیامبــر در ب
ــی؛ بــار خدایــا! ایــن 

َخلــق إَّ ــی َو َاحــّبُ ا لهــم هــذا ابَن »ا
ریــن خلــق در نــزد مــن«.  اطمــه اســ و محبــوب  ــر  دخ

ص96. بحاراانــوارتج43ت 
زهــرات  اطمــه ا حلیــل ســیره  ]5[ . عوامــلت ج11ت ص78؛ 

ــمت 1374شت ص140. کبــر بابــازادهت انصاریــانت  علــی ا
رحمــنت  ــس ا جــاجت طبرســیت ج1ت ص152؛ ن ]6[ . ااح
ارســی  ســلمان  ص81؛  ج29ت  بحاراانــوارت  ص276؛ 
بلیغا  ــر  انیت د ــی اردســ اندار مدائــنت احمــد صاد اســ

ص139. 1376ت  ــمت  اســامی 
]7[ . نحل/43؛ انبیا /7.

رزاق حســینیت  زهــرا3ت ســید عبدا ــاا ا ]8[ . مجموعــه م
هــرانت 1367ت ص113. ــا  کبــر نهاونــدیت می علــی ا

]9[ . بحاراانوارت ج43ت ص12.
]10[ . همانت ص15.

یت ج1ت ص241. کا ]11[ . همانت ص195؛ 
ه نورت ج19ت ص278ـ279. ]12[ . صحی

ــا  ی ح یت مؤسســه  حیــاهت محمــد دشــ ]13[ . نهــج ا
ت  اایــا ایــع  و ص271ت  1373ت  ــمت  مؤمنیــن7ت  امیرا

ص295. ت  صیــا ج  خیابانــیت 
کنزااعمالت ج1ت ص582.  . ]14[

اطمــهت مهــدی  ]15[ . بحاراانــوارت ج79ت ص27؛ مســند 
هــرانت 1373ت ص440. ــی جلیــلت  ا ی ح ــریت مرکــز  جع
جنــة  اادیــبت  جاســم  زهــراءت  ا عــن  ونک  یســأ  .  ]16[

ص56. کســاءت  ا اصحــاب 
بحاراانــوارت ج43ت ص54؛ وســائلت ج14ت ص43؛   .  ]17[
کرمــی  علــی  پیامبــر9ت  ریحــان1728#;  ســیره  و  ســیما 

ص334. 1382ت  ــمت  مــات  یــل  د ریدونــیت 
اعــا  ص46؛  ااحــزانت  بیــ  ج43ت  بحاراانــوارت   .  ]18[
ج2ت  شــریعهت  ا ریاحیــن  ص376؛  ت  مؤمنــا ا نســاء  ا
نــی  ر هــای  ی عا نمــوداری  مــار   .1 ص317. 

خواهــران علمیــه  هــای  حــوزه  رهنگــی  معاونــ 
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آر هنری برگزیده ی
ند 96(  ن و عترت )اس ر دوازدهمین جشنواره 

خانم ناهید عابد گله داری

خانم زهراسادات حسینی

خانم سمیه نظری

هان بی - اص خانم شیما طا



35

خانم راضیه عابدی ریبا پورپیرعلی خانم 

اطمه نوروزی خانم  خانم زهرا دوستی

خانم نعیمه حدادیان

برز شهر ا خانم زهرا کاویانی- کما
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ن  ــر سراســری  جشــنواره  دوازدهمیــن  مناســب  بــه   
ندماه  کــه در اســ ــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران  و ع
گ و  ی برگزار شــد  ربی رهنگی  امســال از ســوی معاون 
نی حــوزه های  ر ا  گویــی بــا خانــم عز پــژوهت داور مســاب
ا  کــم و کیــف برگــزاری مســاب ای  علمیــه خواهــران در راســ
گــو  ــ و  گ ــن  کــه م یم  طــاب خواهــر و نحــوه داوری داشــ

ــه منــدان مــی شــود. دیــم عا

ه ایــد و چند ســال  کــزی داوری داشــ کنــون در چــه مرا  تا
ه کاری دارید؟ در ایــن زمینــه ســاب

کنــون بــه  ا غــاز شــده و   داوری هــای بنــده از ســال 67 
. کــرده اســ طــف خداونــد منــان ادامــه پیــدا 

ــد و  ــاز ش غ انی  ــ ــهر باس ــطح ش ــه ای در س  از داوری ناحی
کشــوری دانشــگاه هــا  ا  ها  داوری مســاب از همــان ســا
ــاد  ا جه ــاب ت مس ــر ن و ع ــر ا  ــاب ــوان مس ــ عن ح
ا  مســاب و  نــی  ر علــو  هــای  دانشــگاه  دانشــگاهیت 
نهــج  و  ن  ــر مؤسســه  همچــون  ی  مؤسســا کشــوری 
کریم ســازمان  ران  یت دارا نت بهزیســ ــر باغــهت جامعــه ا ا
مللــی  ا بیــن ا ــافت مســاب بلیغــا اسامیتکشــوری او
میــه  عا ــی ا مصط طــاب جهــان اســا از طــرف جامعــه ا
ا مرکــز مدیریــ خواهــران در  غــاز مســاب و همچنیــن از 
. رائ بــوده ا ــظ و  ا کشــوری ح خدمــ داوری مســاب

ا بــا مرکــز مدیریــ حــوزه  ی در داوری مســاب  از چــه ســا
ه ایــد؟ هــای علمیــه خواهــران همــکاری داشــ

ین و همچنیــن مرکــز  ســاب  از ســال 85 در خدمــ م
ن  ــر ا  مدیریــ حــوزه هــای علمیــه خواهــران در مســاب

. بــوده ا

صــری درخصــوص رونــد  رماییــد توضیــح مخ  لطــف ب
کنیــد و داورانــی را  رائــت بیــان  ــظ و  ات ح داوری مســاب
ــی  ه انــد را معر کــه در ایــن زمینــه بــا شــما همــکاری داشــ

رمایید؟ ب

ا خواهــران مرکــز در ســه مرحلــه مدرســه ایت   مســاب
ان  کــه برگزیــدگان هر اســ انی و کشــوری برگــزار مــی شــود  اســ
یــق  ح یــل و  ر رائــ  رائــ شــامل  ــظ و  در دو بخــش ح
ــی مــی  بــه مرکــز مدیریــ حــوزه هــای علمیــه خواهــران معر
یل مدنظر  ر رائــ  ط  بــل  های  ــه در ســا ب کــه ا شــوند 
ــه منــدی طــاب  کــه از امســال بــا درخواســ و عا بــود 
یــق نیــز  ح ــی  رائ یــل  ر خصصــی عــاوه بــر  عزیــز بــه طــور 
جویــد  ه  .  بنــده در رشــ ه اســ ه هــای مســاب جــزء رشــ
کشــوری و  ید درجــه یــک  داوری دار و داوران دیگــر از اســا
مللــی همچــون ســرکار خانــم هــا ادیــب زاده در بخــش  بیــن ا
ــف و  ــی در بخــش و ــظت ســرکار خانــم میرغیا حســن ح
ــف و  ــظ و ســرکار خانــم شــهیدی در بخــش و ــدای ح اب
اطمــی در  ــ و امســال نیــز ســرکار خانــم بنــی  رائ ــدای  اب
ــه از  ب ت ا حــن داوری خواهنــد داشــ بخــش صــو و 
جویــد  ــی  ید بزرگــوار ســرکار خانــم میرغیا بــه ذکــر اســ اســا

. ــظ را نیــز بــه عهــده خواهنــد داشــ ح

رآنی حوزه های علمیه خواهران ات  داور مساب

آهیم، ن زمینه سآز سیر در م ر رائ 
ن اس ر سیر و بطن   

رآنی باشند  طاب خواهر انعکاس دهنده خط، اهداف و آموزه های 
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نــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران را در  ر ات   مســاب
کنیــد؟ چــه ســطحی ارزیابــی مــی 

ا  ت مســاب یــ کی ا از نظــر  غــاز مســاب  در ســال هــای 
ــه زحمــا  وجــه ب ــا  ــزار نمی شــد امــا ب در ســطح باایــی برگ
شــکیل  ا و بــا  ــاش هــای مســئوان برگــزاری مســاب و 
ــرک  ــاق ش ــه ا ــب ب ری ــه  گ ــه  ــه ب ک ــد  جوی ــای  کاس ه
ند  ــم اعــزا داشــ کــه بــه  کشــوری  کننــدگان چــه در ســطح 
مــوزش  کاس هایــی جهــ  کــه  ان هــا  و چــه در ســطح اســ
رائــ طــاب برگــزار شــدت دوره هــای پربــار و  ویــ ســطح  و 
ا  ــی و کمــی مســاب کی یــدی بــود و ایــن دوره هــا ســطح  م
زایــش داد. ــ را ا رائ ه  ــظ و چــه در رشــ ه ح چــه در رشــ

بــل  های  ه نســب بــه ســا گذشــ  بــه نظــر بنــده ســال 
ابــ هــا  ا بســیار از ســطح باایــی برخــوردار بــود و ر مســاب
ــ بیــش از حــد داوران را در  بســیار نزدیــکت و ایــن ســطح د

خــاب مــی طلبیــد. ان

ات حــوزه هــای علمیــه خواهــران   بــه نظــر شــما مســاب
ه اســت؟ ــی چگونــه رشــدی داشــ کی کمــی و  از جهــت 

ه در ســطح  ا همــه ســا وجــه بــه اینکــه ایــن مســاب  بــا 
ــیر در  ــاز س ــه س ن زمین ــر ــ  رائ ــود و  ــزار می ش ــوری برگ کش
ت از ایــن رو  طــاب  ن اســ ــر ســیر و بطــن  اهیــم و  م
ا  ی پیکیر برنامه مســاب یاق مضاع خواهر با انگیزه و اشــ
کننــدگان در  حمــده بــا عنایــ خداونــد شــرک  بــوده و ا
رائــ همســان بــا ســطح دیگــر  ــظ و  ه هــای ح همــه رشــ
ابــ مــی پردازنــد و ایــن نشــان  کشــور بــه ر نــی  ر ا  مســاب
ــی  کی کمــی و  ا از نظــر  کــه ایــن مســاب دهنــده ایــن اســ 

ــرار دارد. در ســطح باایــی 

ن  ر رائــت  ــاء ســطح توانمنــدی طــاب در   جهــت ارت
کریــم چــه پیشــنهادی دارید؟

کاس  ان هــا  کــز اســ مــا بایــد در مرا ــد ح  بنــده مع
جویــد و  ت  رائــ ویــ خواهــران در زمینــه  هایــی جهــ 
ــا هــر ســال شــاهد حضــور  مــوزش داوری برگــزار شــود  ــی  ح
ا باشــیم و این  ری در مســاب ر و جدید وی  ین  ســاب م
راغــ  ه رهــا شــوند و در  ــراد بعــد از مســاب کــه ا گونــه نباشــد 
ی شــوندت بلکــه بایــد  کاســ ــص و  حاصــل شــده دچــار ن
نــی باشــند  ر مــوزه هــای  انعــکاس دهنــده خــط و اهــداف و 
ن  ر اهیم اصلــی  ســیر و م کــه ایــن امــر زمینه ســاز ورود به 

. اســ

رار دادید. یار ما  ی که در اخ رص شکر از شما باب  :: با 
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راخوانزمان موضوع 
عداد شرکت 

کنندگان در اختتامیه 
جشنواره

ا رعداد برگزیدگان عداد  آ

ن 85/12/5 ر رپیامبر ؟ در  450 ن
ر در 8  29 ن

ه رش
ر ادبی ه و ا ا 1۳8 م

86/12/22 
حاد ملى و انسجا اسامى از منظر  ا

ر ن و ع ر
ر 4۳0 ن

ر در 8  ۳۳ ن
ه رش

ه -11 ادبی-۳6 هنری ا 8۳ م

87/12/17
ن و  ر ایی از منظر  وری وشکو نو

ر ع
ر ر450 ن 40  ن

ه - 20  ا ر هنری-  ۳7 م 17 ا
ر ادبی ا

88/12/16
گوی مصرف  زنت خانوادهت اصاح ا

ن ر در 
ر ر۳70  ن رهنری54 ن ر- 15 ا ه-18 ا ا 101 م

نی ر نیم نگآهی به جشنوار ه هآی 
آ 1395 حوزه هآی علمیه خواهران  از سآل 1385  
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راخوانزمان موضوع 
عداد شرکت 

کنندگان در اختتامیه 
جشنواره

ا رعداد برگزیدگان عداد  آ

89/11/۳0
هم مضاعف وکارمضاعف 

ر ن وع ر ازمنظر
ر ر۳70 ن 85ن

رنر  رادبی-۳ا ه-15ا ا 106م
زار ا

ر90/12/7 ن وع ر صادی ازمنظر رجهاد ا ر1705۳ن 180 ا

91/12/17
ید ملى تحمای از کار و سرمایه  و

ملى
ر ر250 ن ر67 ن 90 ا

92/12/22
صادی از منظر  حماسه سیاسى و ا

ر  ن و ع ر
ر ن و ع ر خانواده از منظر 

ر ر220 ن 78 ن
ه : 100 ا م
ادبی :62

هنری : 46

9۳/12/7

صاد با عز ملى و  رهنگ ت  ا
مدیری جهادی

امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه 
ر ن و ع ر

ر 2۳059 ن

ه :   90 ا م
ان ت  ار ادبی)شعر ت داس  -

ر   -   ن ادبی (: 47 ا یلمنامه ت م
ر ار هنری : 47 ا

94/12/20

ى و همزبانى از  دو و مل ت همد
ر  ن وع ر منظر 

سبک زندگى اسامى و احیاء 
ران و  سن های اسامى از منظر 

ر ع

ر 40074 ن
ه : 190  ا م
ادبی : 50 

هنری : 62  
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   شهید سید مݠدى رضوى 
شنا  ن با معنى مبارزه و جهاد  ر ادۀ درس از  ما بواسطۀ اس

شدیم. 

لی زاده     شهید محمدحسن 
ورا اسا و  ن بخوانید. و به دس ر وانیدت  ا جایی که مى 

وانین ن عمل کنید.

   شهید سیدمحمدحسین نوربخش
ــا  رمایــد  بــرادر مهــدى! امیــدوار خــدا بــه شــما عمــر عنایــ 

نت خدمــ کنیــد.  ــر وانیــد بــه اســا و  ب

    شهید عبداه عبداٖهی
ــا مــرد بداننــد کــه هــدف  ن بگذاریــدت  ــر ــم یــك جلــد  ابو بــر 

ن. نــه هیــچ چیــز دیگــر. ــر مــن خــدا بــوده اســ و 

    شهید سیدجلیل موسوی
ــر  کــهت هــر چنــد خــود به ! نصیحــ دیگــر ایــن  همســر
ن  کــه مســائل اســا را بدانــى و بــه  ى  از مــن مایــل هســ
باغــه و  ن و نهج ا ــر ــا  ورى مى کنــم ب ــاد ــى ی کنــىت و عمــل 
رزنــد را  نت  نــوس بــاش. و عــاوه بــر  ــب اســامى م ک دیگــر 
ــردى و  مــا رمــوزا دینــى و  کــه  ن  ــر ــا مســائل اســا و  ب

کنــى.  شــنا  ت  ــه اســ ن نه خانوادگــى در 

    شهید محمدرضا حسینی
ما مسائل  رار بدهت و  گوى خود  ن را ا ر ! در زندگى  رزند

ن بسنج.  را از روى 

كبرى     شهید مسعود ا
کــه در وهلــۀ اول بــه مــن زبانــى عطــا  ار  ــو را خواســ خدایــا! 
راوانــ را بکنــدت خدایــا! در ایــن  کــه شــکر نعمــا  کنــىت 
ســمانى ا و بــا  ــاب  ک ن  ــر کنــار  بلــه در  خلــو شــب رو بــه 
کلمــه را هــر  ــ خضــوع و خشــوع و باوضــوت دار ایــن چنــد  حا
ــو  ــوان و عاجــز مى دانــمت مى نویســم. از  کــه خــود را نا چنــد 
ســانى بــه  کنــى و نگــذارى هواهــاى ن کمــك  مى خواهــم مــرا 

مــن حاکــم شــود. 

ر علی رضایی    شهید ص
نت عمل  ر سمانى اش  اب  عى اول باید به ک هر مسلمان وا

کند و بعد به اعمال دیگر بپردازد. 
ایی    شهید سید حسین ص

ن و احکا  ر ربی کودك خود بکوشید. و از یاد دادن  در 
ل نباشید.  رزندان خود غا اسامى به 

   شهید عباس ناجی ابهرى
ن بخوانید و اما و رزمندگان را دعا کنید و راه اما  ر

یب کنید.  ع حسین؟ را 

ٗ شݠیدان ن در ݡا ر
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   شهید مجید محمدزاده
رک  برادران شما را وصی مى کنم به نماز شب که مبادا 

ن چراغى اس که  ر ن اهمی بدهیدت زیرا که  ر شود. به 
ش پرواز مى کنند و در شعلۀ  ان پروانه وار در اطرا ط عاش

ش مى سوزند. عش

اسمی     شهید داوود 
ن  ر طف کنندت با خواندن  ند ما را یاد کنند به ما  گر خواس ا

و نماز روح ما را شاد کنند.

   شهید محمد وكیلی ارگی
ن عمل  ر ورا به  نجاکه ممکن اس به دس ا  سعى کنید 

خار باشید.  ا در هر دو دنیات سربلند و پرا کنید 

ٗ گاهی د    شهید سیداحمد 
اضا دار  شما اى برادران عزیز و امیدهاى من! از شما 

شنا  ر  ا با خداوندت به رى پیدا کنید  باط بیش نت ار ر که با 
ن عمل کنید.  ه ى  ر به گ شوید و به

ایی     شهید موسی آ
ن به ما نشان داده. منحرف  ر برادران و خواهران! راه را 

یم را پیدا کنید.  نشوید و راه صراط مس
 

   شهید مجید محمدزاده
رک  برادران! شما را وصی مى کنم به نمازشب که مبادا 

نت چراغى اس  ر ن اهمی بدهیدت زیرا که  ر شودت که به 
ش پرواز مى کنند و در  انت پروانه وار در اطرا ط عاش که 

ش مى سوزند.  شعله ى عش
 

   شهید احمد ترشیزى
گاهى کامل و با  خاب نمود  را با  من این راهى را که ان

ت امیدوار  ردیدی ندار یق بوده و هیج شک و  شناخ د
نت ادا نمایم. ر وانم ِدین خود را نسب به اسا و  که ب

    شهید محمدرضا اسحاق زاده
ن طریقت  ا از  راوان بیاموز  ن را  ر ر  ! به دخ همسر

حجابش را رعای کند.

انیا     شهید محمدجواد و
ن که کا  ر یم و  ن هس ر ما همه مى گوییم که پیرو 

بول داریم. خداس را 

   شهید حجت اه توسلی
در مجلس عزایم جشن بگیرید و عکس اما را نصب کنید 
نت  ر و شیرینى بدهید. از همه برایم حال بودى بطلبید و 

او کنید. 
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دمه م

ــا  ــوا ِمّمَ ُ َ ْن
َ
ــَاَة َو ــوا الّصَ اُم

َ َ
ــاَب اِه َو ِکَت ــوَن  ُل ْ ِذیــَن َی

َ
»ِإّنَ اّل

ــوَر« ــْن َتُب ــًة َیْرُجــوَن ِتَجــاَرًة َل ا َوَعَاِنَی َناُهــْم ِســّرً
ْ
َز َر

کریــم در مــاه مبــارک رمضــانت  ن  ــر بــال عمومــى بــه   نظــر بــه ا
جویــدت  ت  رائــ کــه طــاب بــا برگــزاری جلســا  ظــار مــى رود  ان
نت پاســخگوی ایــن نیــاز  ــر اهیــم و درس هایــی از  روخوانــىت م
موزه های  زا عملى بــه  زایــی و ا ــ ا عمومــى بــوده و زمینــه معر
راهــم ســازند. را بیــن خواهــران طلبــهت خانواده هــا و زنــان جامعــه 
برگــزاری  ضــرور  در  ــى(  عا )مد ظله ا رهبــری  معظــم  ــا  م  

رماینــد: مى  علمیــه  حوزه هــای  محوریــ  بــا  نــى  ر جلســا 
ــى  ن در میــان طــابت از جملــه نکا ــر ضــای انــس بــا   »ایجــاد 
نها شــود.« وجه ویــژه ای به  اســ کــه بایــد در حوزه  هــای علمیــهت 

رمایند: انه ماه رمضان مى   همچنین در س
ــداه  ــد؛ بحم کنی ــظ  ن ح ــر ــا  ــان را ب ــز! ُانس  ــای عزی  »جوان ه
نت  ــر ــظ  . بــه ح ن زیــاد اســ ــر ــظ  بیــن جوان هــای مــا حا
هــى اهّمّیــ بدهیــد؛  یــا ا ّمــل در  نت  ــر دّبــر در  نت  ــر ــاو 
ت بــا  وّســا نت بــا  ــر ؛ بــا نمــازت بــا  مــاه رمضــان در پیــش اســ
دعاهــای مــاه شــعبانت بــا مناجــا شــعبانّیه ُانــس بگیریــد. بــا اّیــا 
یــه کنیــدت معّطر کنیدت  ص ــان را  ــى مبــارک مــاه رمضــان خود یا و 
کارهــای  وانســ همــه ی ایــن  کنیــدت ان شــاءاه خواهیــد  نورانــى 

بــزرگ را انجــا بدهیــد.«
رمایــد:  ن مى  ــر کریــم در ضــرور همنشــینى و انــس بــا  ن  ــر  
ن کــه برای شــما  ــر ــدار از  ن م ِن؛ پــس  ــْر ُ ْ ــَر ِمــَن ا َیّسَ َ ــَرُءوا َمــا  ْ ا َ «
ــًا؛ و  ی ِ ْر َ َن  ــْر ُ ْ ــِل ا ِ ّ کنیــد« )مزمــل:20( و »َوَر ــاو  میســر اســ 
ت ضــرور  یــا مــل بخــوان« )مزمــل:4( ایــن  ــ و  ن را بــا د ــر

ن را نشــان مى دهــد. ــر دبــر در  ــاو و 
رمــود: »هرکــس بــراى رضــاى  ؟ نیــز در ایــن بــاره  کــر  پیامبرا
ــواب مائکــه و  ن بخوانــدت  ــر گاهــى عمیــق در دیــنت  خــدا و 
رمــود:  «. امــا صــادق؟ نیــز  انبیــا و رســولن را خواهــد داشــ
گوشــ و خونــش  ن بــا  ــر ن بخوانــدت  ــر کــه  »هــر جــوان مؤمنــى 
ــه خواهــد شــد«. امــا صــادق؟ از امیــر مؤمنــان علــى؟  میخ
ــاو و یــادى از  ن  ــر ن  کــه در  ــل مى کنــد: »خانــه اى  چنیــن ن
ن جــا حاضــر مى شــوند  ــش زیــاد شــدهت مائکــه در  خــدا شــودت برک
ن را  ــر ــس  ک ــر  ــد: »ه رمای ــز مى  ــد«. و نی ــیاطین را دور مى کنن و ش
کنــدت چشــمانش روشــنایی مى یابــد و از پــدر و مــادرش  ــاو 
م ؟  ــر باشــند«. از امــا هشــ کا کــم مى شــودت هرچنــد  عــذاب 
اب  یــه اى از ک رمــود: »کســى کــه در ماه رمضــانت  روایــ شــده کــه 
ن  ر خداونــد را بخوانــد همانند کســى اســ کــه در ماه هاى دیگــرت 
ــى بــه  ــاب معانــى الخبــار و اما ک کــرده«. شــیخ صــدوق در  ــم  را خ
رمــود: »هــر چیــزى را  کــه  کــرده  ــ  ــر ؟ روای ســندش از امــا با

.» ن مــاه رمضــان اســ ــر بهــارى اســ و بهــار 

ن« ر »هر استآد، مبلغ و طلبه روزانه یک جلسه 
رآنی حوزه های علمیه خواهران در ماه مبارک رمضان سال 1396 ه.ش طرح نهضت 
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راوانــى اســ  ــار و بــرکا  نت دارای  ــر  برگــزاری جلســا 
نــى  ر رمایــد: »هیــچ جلســه  کــر ؟ مى  همــان گونــه کــه پیامبــر ا
کــه  ــرار نشــدت مگــر ایــن  ن در مجلســى بر مــوزش  ــاو و  بــراى 
گان در  رشــ ــ و  نــان نــازل شــد و رحمــ دربرشــان گر رامــش بــر 
کــه در نــزدش  کســانى  ــه زدنــد و خداونــد در میــان  نــان حل اطــراف 

کــرد«. نــان یــاد  ندت از  هســ
نى حوزه های علمیــه خواهران«  ر  بــر ایــن مبنــات طرح »نهضــ 
کشــور ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 1438 هـــ .ق بدیــن شــرح  سراســر 

دیــم مى گــردد.

نی مآه مبآرک رمضآن ر اهداف جلسآت 

رش ســبک زندگــى  گســ ویــ ایمــان و باورهــای اســامى و    .1
بیــن زنــان جامعــه؛

ــگان  موخ یدت مبلغــانت طــاب و دانــش  عــال ســازی اســا  .2
نــى؛ ر جهــ برگــزاری جلســا 

یدت  ن در بین اســا ر دبر در  ضای انس و  رش  وی و گســ   .3
گانت طــاب خواهر و زنان جامعه؛ موخ دانــش 

راد جامعه بویژه زنان؛ ن در میان ا ر رائ  زایش سرانه  4.  ا
ن کریم؛ ر موزه های  5.  پایبندی مخاطبان به 

لــف جامعــه بویــژه زنــان نســب بــه  شــار مخ زایــی ا 6. مهــار ا
کریــم. ن  ــر اهیــم و معــارف  ت م رائــ نــون 

برنآمه هآ
اهیــم  جویــد و م موزشــى در زمینــه روخوانــىت  ــوای  هیــه مح   .1

ن؛ ــر
ــگان جهــ  موخ موزش هــای لز بــه طــاب و دانــش  2.  ارائــه 

نــى؛ ر برگــزاری جلســا 
ن  ــر اهیــم  مــوزش و م ت همخوانــىت  ــاو 3.  برگــزاری جلســا 

در منــازل؛
ن  ــر اهیــم  مــوزش و م ت همخوانــىت  ــاو 4.  برگــزاری جلســا 

کــن  برکــهت مســاجدت حســینیه هــا و اما ــاع م در امامــزادگان و ب
ــى؛ مذهب

ن  ــر اهیــم  مــوزش و م ت همخوانــىت  ــاو 5.  برگــزاری جلســا 
در مــدارس علمیــه خواهــران؛

و  اریــان  حضــور  بــا  ن  ــر بــا  انــس  ــل  محا برگــزاری   .6
ان ها. اســ ســطح  در  نــى  ر شــخصی های 

رویکرد هآ
یدت مبلغــانت  وســط اســا ــىت  ن ر ــزاری جلســا  ــ برگ 1.  محوری

ــگان و طــاب؛ موخ دانــش 
ن خانگى؛ ر وی دهى به جلسا  2.  او

نــى منــازلت بعــد از مــاه مبــارک رمضــان  ر ــداو جلســا    .3
گــى؛ بصــور ه

مســاجدت  بــا  خانگــى  جلســا  بیــن  پیونــد  ــراری  بر  .4
علمیــه؛ مــدارس  و  کــن  اما دیگــر  امامــزادگانت 

رآنــی،    ازٗ بــه یــادآوری اســت، در کنــار برگــزاری جلســات 
یــت محتــوای جلســه مــورد توجه می باشــد. کی

انتظآرات
کمی: انتظآرات 

یــ حوزه هــای علمیــه خواهــران و طــاب و  وجــه بــه ظر بــا 
ــق شــعار محــوری طــرحت  ح ــگانت بــه منظــور  موخ دانــش 
ــه و خواهــر  موخ ادت مبلــغت دانــش  کــه هــر اســ ظــار مــى رود  ان
ــورود( در مــاه مبــارک رمضــان  ــى طــاب جدیــد ا طلبــه )ح
وجــه بــه ســطوح  نــى را  بــا  ر ــل یــک جلســه  روزانــه حدا

ــد. ــزار و اداره نمای ــى برگ حصیل
ی: کی انتظآرات 

ــگان و  موخ یدت مبلغــانت دانــش  وانمنــدی اســا زایــش  1.  ا
ن؛ ر اهیم  جوید م طــاب در زمینــه روخوانــىت روانخوانىت 
و  جویــد  روانخوانــىت  روخوانــىت  وانمنــدی  زایــش  ا  .2

ن ــر جلســا  در  کننــده  شــرک  بانــوان  اهیــم  م
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ــا برنامــه  ن چنــد  ــر ــظ  بلیغــى در مــورد ح رهنگــى   معاونــ 
ان ها اعــا خواهــد  کــه بــه زودی بــرای اجــرا بــه اســ کــرده  هیــه 
کریــم« و دیگــری »طــرح  ن  ــر ــظ جــزء ســى  شــد؛ یکــى »نهضــ ح
ن  ــر ــى  ــزء س ــظ ج ــ ح . »نهض ــ ن« اس ــر ــظ  ــی ح ــ مرب ربی
نــى  ر رهنــگ  وســعه  صویــب شــورای  کریــم« کــه بــرای ســال 97 بــه 
مــوزش و پــرورشت  گاهى ماننــد: وزار  ت بــرای هــر دســ رســیده اســ
ربیــ  ت نیروهــای مســلح و ... ســهمى را بــرای  حادیــه مؤسســا ا
کــرده و ســهمى نیــز بــرای مرکــز  کریــم مشــخص  ن  ــر ــظ جــزء 30  حا
مدیریــ حوزه هــای علمیــه خواهــران در دو بخــش درون حــوزوی و 
صویــب نهایــی اطــاع  کــه بعــد از  ــه اســ  گر بــرون حــوزوی در نظــر 
رســانى خواهــد شــد؛ بخــش درون حــوزوی ان شــاء اه بــه همــ 
ربی  ــب برنامه هایــی کــه اعــا خواهــد شــد به  ا مــدارس علمیــه در 
طعــا حوزه هــای علمیــه  ن خواهــد پرداخــ و  ــر ظــان جــزء 30  حا
ــا عظمــای ولیــ در زمینــه  رمــان م بیک گویــی بــه  خواهــران در 

کشــور جــزء پیشــگامان خواهــد بــود. ــظ در  ربیــ 10 میلیــون حا
مــار  ــدا لز اســ  ــظ در درون و بیــرون از حــوزه اب ربیــ حا  بــرای 
ن و اطاعــا مربــوط  ــر ــظ  ــگان حا موخ ى از طــاب و دانــش  درســ
ظــان  بــ اطاعــا حا ه باشــیم؛ بــه همیــن منظــور » نهــا داشــ بــه 
ــرار گر و  بلیغــى  رهنگــى  ویــ برنامه هــای معاونــ  ن« در او ــر
ان ها و مــدارس علمیــه  ــر در اســ ان شــاء اه بــا همــ همــکاران مح
ه باشــیم.  ن را داشــ ر ظان  ب اطاعا از حا رین  وانیم بیشــ ما ب
ــا  ــیاری از دوره ه ــرای بس ــرای اج ــه ا ی ب دم ــد م وان ــا می ــن اطاع ای
رش  گســ ای  کریــم در راســ ن  ــر ظــان  و زمینه ســاز به کارگیــری حا
ظــان در درون حــوزه و بــرون حــوزه باشــد.  ربیــ حا ــظ و  رهنــگ ح
ن«ت دوره  ــر ظــان  بــ اطاعــا حا یکــى از ایــن برنامه هــا بعــد از »
. راهم شــده اســ ن  دما  ن« اســ که م ــر ــظ  ربیــ مربــی ح «

ــاف  کــه بــا همــکاری ســازمان او ن«  ــر ــظ  ربیــ مربــی ح  »دوره 
دمــه ای اســ بــرای ورود  ت م و امــور خیریــه اجــرا خواهــد شــد اســ
ی هــای  عا ن حوزه هــای علمیــه خواهــران بــه عرصــه  ــر ظــان  حا
 . مــرد میــان  در  ن  ــر ظــان  حا ربیــ  و  حــوزوی  بــرون  نــى  ر
ــرای اجــرای ایــن برنامــه مهیــا شــده اســ و بعــد از  زمینه هــای لز ب
ــظ  ربیــ مربــی ح ن در ســامانهت دوره  ــر ظــان  بــ اطاعــا حا
ــه طول  ن کــه یک ه ــر ــظ  ربیــ مربــی ح غــاز خواهــد شــد.  ن  ــر
ازیــن  ــم بــه مم ان ها برگــزار خواهــد شــد؛ دوره  ــم و اســ مى کشــد در 
بر  یــازا ایــن دوره اعطــای مدرک مع صــاص دارد. از ام ان ها اخ اســ
ــق  ــراد مو کارورزی اســ و ا ن بعــد از گذرانــدن دوره  ــر ــظ  مربــی ح
یــ خواهند  عا اف  ن زیر نظــر ســازمان او ــر ــظ  بــه عنــوان مربــی ح

کــرد.
عــه اســ کــه در صور   دو برنامــه دیگــر نیــز در دســ بررســى و مطا
ــظ اجــرا  وســعه برنامه هــای ح دمــا لز بــرای  راهــم شــدن م
ــظ  خواهــد شــد؛ یکــى »طــرح رحلــه« و دیگــری »مدرســه مجــازی ح
کــه خوابــگاه دارنــد و اجــرای  ان  . در طــرح رحلــه ســه اســ ن« اســ ــر
نها ممکن  ان به صــور شــبانه روزی در  ابســ ــظ در  برنامــه هــای ح
ــظ  ــراد واجــد شــرایط بــرای ح خــاب میشــوند و از کل کشــور ا اســ ان
کریــم را در 50  ن  ــر ان 4 جــزء از  ابســ ن پذیــرش میشــوند و در  ــر
نــى ســازمان  ر ــظ میکننــد. طــرح رحلــه بــا همــکاری مرکــز امــور  روز ح

. عــه و بررســى اســ ــاف و موسســه بیــ الحــزان در حــال مطا او
ن« نیــز از دیگــر برنامه هــای مــورد نظــر  ــر ــظ   »مدرســه مجــازی ح
ضــای مجــازی  ن در  ــر ــظ  رویــج ح وســعه و  جهــ حمایــ از 
نت  ــر ــظ  مــوزش روش هــای ح اســ و شــامل برنامه هایــی ماننــد 

ــود. ن و ... خواهــد ب ــر ــظ  مشــاوره در زمینــه ح

عآٖیتهآ و برنآمه هآی  گزارش مختصری از 
ن ر ظ  بلیغی در مورد ح رهنگی  معآون 
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   گوته 
ــان  ــم و در هم گردانی ــى  ن روی برم ــر ــواره از  ــا هم ــه م گرچ ا
ن خیلى زود  ــر مــى نماییــم امــا  ن ن اظهــار  مرحلــه ی اول از 
کــرده و شــگ زده مــى نمایــد و  مــا را بــه ســوی خــود جــذب 
عظیــم  ن ســر  ابــل  کــه در م کنــد  ــ مــا را وادار مــى  در نهای
ن و هماهنگــى و  ــر وریــم. ســبک و اســلوب  ــرود  ــرا  و اح
ــى  وارت بســیار عا ــش محکــم و اســ ــوا و هد ن بــا مح ــق  وا
ــى و  ی ــى ح ع ور و دارای ر و باشــکوهت بــا هیبــ و سرســا 
یــری  مــا زمانهــات  ــاب در  ک . ازایــن رو ایــن  ابــدی اســ

گــذارد. نیرومنــد از خــود بــه جــای مــى 

   وٖتر 
کلمــه ی  ن بخوانیــدت یــک  خــر  ــا  ن را از اول  ــر مــا  گــر  ا
ــ مجموعــه  ی ن درح ــر  . ــ ن نخواهیــد یا کودکانــه در 
ورهای دینىت راز ونیاز به  ىت دســ ای اســ از پندهای اخا
شــویق جهانیان و شــرح سرگذشــ  حذیر و  درگاه خداوندت 

ادگان خدا. رســ

   توماس كارایل 
شــریع بــرای هــر زمــان و مــکان و سرچشــمه  ن اســاس  ــر
بــع در امــور زندگــى بــوده و راه  انــون م ضایــی و  ی احــکا 

ــى  ــن م ــود روش ــروان خ ــرای پی مندانه ای را ب ــعاد ــى س زندگ
ن باعــ دهشــ  ــ  کــه د ن  ــر ســازد. یکــى از مزایــای 
کــه در جملــه هایــی  ت ایــن اســ  و اعجــاب مــن شــده اســ

ــزرگ اشــاره نمــوده اســ . ایــق ب ــه بعضــى از ح کوچــک ب

رانسوی علت مسلمان شدن خود را     دكتر جرنیه 
اینگونه بیان می كند 

کــه درزمینــه ی علــو طبیعــى و  ن را  ــر یــه هــای  مــا  مــن 
یــق  نهــا را بــا د عــه نمــود و  بهداشــ و طــب بودنــدت مطا
ابــ  ریــن اصــول  وانیــن علــو طبیعــى و پیچیــده  ریــن 
کــه  کــرد  یــن پیــدا  لــى منطبــق دیــد وی شــده ی علــو ع
ن  کســى بــر روی زمیــن از  بــل جــز خــدا هیــچ  هــزار ســال 
انیــ و  ؛ پــس بــه ح گاه نبــوده اســ وانیــن و اصــول 

. ورد ابــی ایمــان  ک خدایــی بــودن چنیــن 

ن از دیدگآه دانشمندان غربی ر
ــه  گر ــرار  عــدادی از دانشــمندان غربــی  وجــه  ــا دوران معاصــر مــورد  ن از دوره رنســانس  یــق در مــورد  ح ن و  ــر وجــه بــه 
ــى از  عــدادی از ایــن نظــرا خا کــه بیــان  بــى را بیــان نمــوده انــد  نت نظــرا جا ــر نــان بعــد از پــی بــردن بــه عظمــ  اســ و 

. طــف نیســ
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   ریتو بنور 
باس شــده اســ و  ن ا ر ه از  لســ لکى و  علو طبیعى و 

ند. ن هســ ر علمــا مدیون 

   جی مارگوٖیو 
عیــ را در میــان  ریــن مو ن مهم ــر کــه  کنــم  ــرار مــى  ا
؛  صــاص داده اســ ابهــای مذهبــى جهــان بــه خــود اخ ک
ــر بــه  ریــن ا ــى جوان ــه ی ادبیا ن در ایــن طب ــر گرچــه 
کــه بــر عــده ی زیــادی  ى را  یــر شــگر یــد امــا  حســاب مــى 
ــى  ــى م ــران ارزان ــه دیگ ــان ب ت همچن ــ ه اس ــ گذاش ــرد  از م
بایــل  ــراد ناهمگــون  یــن بــار از ا ــاب بــرای او ک دارد. ایــن 
هرمانــان  از  ــى  ام عــربت  ی  جزیــره  شــبه  در  صحرایــی 
ــدا بــه ایجــاد چنــان  نــان نیــز بــه نوبــه ی خــود ا ســاخ و 
ســازمانهای وســیع سیاســى مذهبــى در جهــان اســا نمودند 
ریــن نیروهایــی اســ کــه اروپــا و غــرب بــرای  کــه یکــى از بزرگ

ــد. ــوده ان ــاز نم ــژه ای ب ــاب وی ن حس

   موریس بوكایل 
ــو دانــش  ن در پر ــر انــه  کامــل عینــى و بــی طر بررســى 
ن و علــم(  ــر ــق بیــن ایــن دو) وا مــدرنت مــا را بــه درک 
ــ را روشــن مــى ســازد  ی رهنمــون مــى ســازد و نیــز ایــن ح
کــه در زمــان محمــدت نــه او و نــه هیــچ انســان دیگــری نمــى 
ــب شــگ انگیــزی را کــه با علم  ه اســ چنیــن مطا وانســ

ورد. حریــر در  ه ی  کنــدت بــه رشــ ــ مــى  امــروز مطاب

   ماكسیم رودنسون، نویسنده ماركسیست 
انیــ جایــگاه بســیار  کــه ع دســى اســ  ــاب م ک ن  ــر
ــاب خداونــد  ک . در ایــن  ن اشــغال نمــوده اســ بزرگــى را در 

یــل و برهــان ارائــه مــى نمایــد و در  بــرای مــرد همــواره د
کــه  کنــد  کــرار مــى  عــدد بــرای انســان  مناســب هــای م
یــل وبرهــان مبعــو شــده انــد. بــه نظــر  پیامبــران همــراه د
ت  نــى همچــون ســنگت ســخ ر گرایــی  ــل  مــى رســد ع

. حکم و اصلــى بنیــادی اســ مســ

   جان دیون پور 
کــه  ه شــده اســ  ن حــد معجــزه جاویــد شــناخ ــا  ن  ــر
ش اعــا نمــود  ــوی و مؤیــد رســا یــل  ن را د محمــد؟ 
ان را بــه مبــارزه  ن روز عربســ ریــن مــردان  صیــح  شــکارا  و 
ن ماننــد  ــر ن بیاورنــد.  ــر ــا یــک ســوره ماننــد  دعــو نمــود 
ــط به عنــوان میــزان و شــاخصى درباره  انجیــل نیســ کــه 
ه شــده  ن شــناخ ایــد دینــىت عبــاد و عمــل پیــروان   ع

 . ــب و روش سیاســى نیــز هســ باشــد بلکــه دارای مک

   ویل دورانت 
ن  ــر ــار دینــى در  . ر ــون و اخــاق یکــى اســ ان ن  ــر در 
ن از جانــب  ــار دنیــوی نیــز هســ و همــه ی امــور  شــامل ر

. خداونــد وحــى شــده اســ

   ادوارد گیسبون 
؛  انــون اساســى مســلمین اســ ور عمومــى و  ن دســ ــر
ماعــى  وانیــن دینــىت اج وری اســ شــامل مجموعــه  دســ

ضاییتجنایــی و جزایــی. جــاریت نظامــىت  مدنــىت 

   هربر جرج وٖز 
وحیــد  لبــى یعنــى  یــده ی  ریــن راهنمــای یــک ع ن به ــر
ــاب  ک . شــاید نیــروی معنــوی ایــن  اضلــه اســ و اخــاق 
گاهــى  ن باشــد چنانکــه  منحصــر بــه ســادگى اوامــر و نواهــى 
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ن  ــر گیــرد.  ــ را در بــر مــى  ی ن چندیــن ح کلمــه ی  یــک 
اریخــى  ــى و  ــىت اخا ربی ماعــىت  ــاب علمــىت دینــىت اج ک
ــررا  وانیــن وم بــا اصــول  ن  ــررا و احــکا  . م اســ
ابــل پیــروی و  دنیــای امــروزی هماهنــگ و بــرای همیشــه 

. عمــل اســ

رانسوی      رود یویل كشیش 
یــر و نــادان را  کــه یــک ملــ  ــوی اســ  ن روحــى  ــر
ت  مــدن نیرومنــدی را کــه رونــق کامل داشــ لــب نمــود و  من
ــا  هــای خــود را از ســم غــرب  کــه با مدنــى  ورد ؛  بــه وجــود 
رش داد  اســپانیا و از ســم شــرق بــه حــدود هنــد و چین گســ
ن  ــر ســیس نمــود.  ــوری بزرگــى را  و در انــدک زمانــى امپرا
رامــوش کنــد کــه مدیــون این  ــا والیــی دارد. اروپــا نبایــد  م
رون  اریکى  اب علــم را در میــان  ابــی که  ؛ ک ــاب اســ ک

. گــر ســاخ وســطى در اروپــا جلــوه 

رانسوی  یلسوف معاصر  وسور هانری كربن،     پرو
گــر محمــد پیامبــر  ــى بــود و یــا ا گــر اندیشــه هــای محمــد خرا ا
ــى از علــم بــه میــان  خــدا نبــود هیچــگاه جــرا نمــى کــرد حر

کنــد. ورد و بشــر را بــه علــم دعــو 

وسور آرتور ج.آربری، دانشمند و خاورشناس     پرو
انگلیسی 

ن رســید موضوعى)مربوط  ر رجمه  هنگامى که به پایان 
ایــا  طــول  در  امــا  بــودت  کــرده  پریشــان  مــرا  زندگــى(  بــه 
ــظ  رامشــى بخشــید و چنــان ح ن مــرا چنــان  ــر پریشــانىت 

. ــش شــد ــرای همیشــه رهیــن من کــه ب کــرد 

وق بزرگ جهان  یزیکدان  کر و     آٖبر انیشتین، مت
بلکــه  نیســ  حســاب  یــا  هندســه  یــا  جبــر  ــاب  ک ن  ــر

وانینــى اســ کــه بشــر را بــه راه راســ هدایــ  مجموعــه ی 
ن عاجزند. عریــف  ه از  اســ ریــن  مــى کنــدت راهــى کــه بزرگ

رانسوی     دكتر گوستاوٖوبون، مورخ بزرگ و مشهور 
و  یــم  عا بــه  ت  اســ ســمانى مســلمین  ــاب  ک کــه  ن  ــر
مل اســ  ورا مذهبــى منحصــر نمــى شــود بلکــه مشــ دســ
ت نیکــىت مهمــان  ماعــىت خیــرا ورا سیاســى و اج بــر دســ
ــای بــه عهدت  ســانىت و ــدال در خواهــش هــای ن نــوازیت اع
ى  یــم وسرپرســ دیــنت کمــک کــردن بــه بیــوه و ی کــرا بــه وا ا
عددی  ابل بدی و... که در موارد م نانت نیکى کردن در م
ــا و خصلــ  مــا ایــن ص ن  اکیــد شــدهت و در  ن هــا  بــه 

. علیــم داده شــده اســ هــای پســندیده 

   ج.ٗ . رودویل، اساٗ شناس انگلیسی 
ــق جهــان و  ــا والیــی داردت زیــرا نــا خداونــد و خا ن م ــر
ــه  ن را ب ــ پرســ نشــر داد و  ــل ب ایش او را در میــان مل ســ
رامــوش کنــد کــه مدیــون  همــه کــس اعــا کــرد. اروپــا نبایــد 
اریکى  اب علــم را در میان  ابی کــه  . همــان ک ن اســ ــر

. گــر ســاخ ــرون وســطا در اروپــا جلــوه 

   ارنست رنان 
ســمان نــازل شــده  ابــی کــه از  ه باشــد بــه ک گــر کســى خواســ ا
ــب  ک ن اســ زیــرا  ــر ــط  ــاب  ک ن  اســ ایمــان بیــاوردت 

ن را ندارنــد. ــر یــازا  ســمانى ام دیگــر 

یلسوف و نویسنده مشهور روسی  ئون توٖستوی،   ٖ  
کــس بخواهــد ســادگى و بــی پیرایــه بــودن اســا را درک  هــر 
ــى بــر  وانیــن و علیما نجــا  ن را بخوانــدت در  ــر کنــدت بایــد 
ســان و ســاده  شــکار صــادر و احــکا  ایــق روشــن و  مبنــای ح

. بــرای عمــو بیــان شــده اســ
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  عل ومعلول 
م ر های عا غاز د رین  زیبا

د وردس  ى کم  و ح در وصف 
طره باران ذکرنام جاریس در هر 

یم از هر جرعه ناب کام مس
ب را بازکرده اس و ت  هر ذره از ذکر 
لکت پرواز کرده اس ا اوج  از شوق 

و پنهان در رنگ دنیا جلوه ذا 
شى مجسم دردل و جان گرت ن صور

سمان روشن ز اعجاز حضور ه 
بر کهکشان های جهان رد عبور

ر از هر روشنایی ای جلوه روشن 
ن جایی کجایی ؟ ری همین جایی هم 

لم ها ورند از وص  اینجا کم 
م ها گل واژها از شوق تاعداد ور

وجاری م نا  ام د  در پش هر 
راری ای عل و معلول هر چه بی 
اب کردی با یک نظر جان مرا بی 
غزل های من را ناب کردی طعم 

غاز و پایانم به سم خنده های
رین بنده های من عاشم عاشق 

در خاطر پیچیده عطر مهربانى
م نهانى درجلوۀ ذرا این عا

ار و پود جای پای در بند بند
ذرا جانم مى کند هرد هوای

از شهد ناب معر پر کن دهانم
ن دریای حکم بر زبانم   جاری کن 

مت رها کن من را رها از هر چه درعا
ا کن  ِ عش مب بر جلوه های ذا

ا دروجود محو کرد روزی شود 
و رها از هر چه صرف و نحو کرد جز 

دای یک نگاه ى و جانم  ای هس
غاز خل درپناه یم از  هس

 مسیر وصآل 
و جان گر عل  ِب  ى که خاک از  و
ت جهان گر ِش به خرمن گند ن 
و ما ذرۀ جانم به نا  نبض 

وان گر و مگر مى  حظه چشم از  یک 
ى خود هس کن مرا داد هس در ام

م را خزان گر صل د ما  و  بی 
یک گوشه چشم بر من بی جان  چه مى شود

ه مرا بی امان گر این بغض های خس
ى به وصف گوشه ای از راز خل ح

ى دل صدها زبان گر ب باز شد و
د زنم  ای کاش درمسیر وصا 

سمان گر م به وسع ه  ود بی 

گریه هآی مجسم   
پایان گریه های مجسم شد ت بیا
ل هال ماه ببین خم شد ت بیا م
سمان کار  د ا وط مم در این س
م شد بیا ى عا ه درحوا سرگش
ه ها طعم دیگریس اینجا هوای ذائ

ر از غم شد بیا لخ  چون میوه های 
ش چشمهای ور کرده زمین بر ن
بسم مبهم شد بیا صویر یک 

اصدک ب همیشه پر از بغض  روی 
ه دماد شد بیا طرح سکو ت 
ینه مى خود سوی  دربازگش ح
د  شد بیا رار من ت که باز هم  ا

 
رآنی جشنواره 96 ژیا نظری، برگزیده 

شعر
برگزیده جشنواره 96
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گرایــی و اســراف و بیــان دیــدگاه  جمــل  هــو   بعــد از شــناخ م
ــه  گرایــش ب کــه  ســیب هایــی  ن و نیــز بعــد از بیــان  ــاره  اســا درب
مــوزه هــای دینىتبــه  جمــا را بــه دنبــال داشــ بــا نظــر بــه 
یم ایــن  ن هســ دنبــال ارائــه راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از 
ــادن  ــش بســزای در بازدارندگــى انســان از ا کــدا ن راهکارهــا هــر 
ویــ اراده  ا غیر ضروری زندگى و نیز  شــری جمــا و  بــه دا 

ــراف دارد. ــع از اس اط ــز  ــرای پرهی ــان ب انس

وجه به هدف خل انسآن
یــا و روایــا  ــوان بــر اســاس  کــه مــى    یکــى از راهکارهایــی 
بــه  وجــه  ؛ بیــان داشــ  گرایــی  جمــل  از  پیشــگیری  تجهــ 
ــ انســان اســ .از دیــدگاه اســا تانســان بیهــوده وبــی  هــدف خل
مامى  رینــش او و ؛بلکه  ى ننهــاده اســ هــدف پــا بــه عرصــه هســ
ــى بــس وال  یــارش نهــاده شــده اســ تهد کــه در اخ ــى  امکانا

ــى دارد . عا وم
رجعون«  ینا ل نکم إ ا و  ناکم عب نما خل م  حسب « 

ریدیــم وشــما بــه ســوی مــا باز  ید کــه شــما را بیهــوده  یــا پنداشــ « 
گردانــده نمى شــوید؟«

ــوان  ؟مى  کــه ایــن هــدف در بینــش اســامى چیســ    امــا ایــن 
کمــال  کــه انســان موجــودی  وجــه بــه ایــن  اینگونــه پاســخ دادت بــا 
گرایــش  کمــال هــم بــه ســوی بــی نهایــ  طلــب اســ ودر همــه 

. عــال اســ کامــل تخداونــد م دارد و وجــود بــی نهایــ 
اِظــَرٌة *َو ُوُجــوٌه َیوَمِئــِذ َباِســَرٌة    َهــا َنّ ــى َرِبّ َ َهــى ِإ َ ُمن ــَک ا ــى َرّبِ َ َنّ ِإ

َ
َو

ــًة  رِضَیّ َمّ َراِضَیــًة  ــِک  َرِبّ ــى  َ ِإ *ارِجِعــى  ــُة  ُمطَمُئَنّ ا ــُس  َنّ ا َهــا  ُ َیّ
َ
َی

ــى ِ
َجّنَ *َوادُخِلــى  ِعَبــاِدی  ــى  ِ ادُخِلــى  َ *

ــا  ــى ا نســانت همــان م ی کمــال ح   بنابرایــن هــدف نهایــی و 
کمــال بدنــى ــرب پــروردگار مــى باشــد و ســایر 

ند  امــى هســ دمــه وابــزار رســیدن بــه چنیــن م  و روحــىت همــه م
یرشــان در رســیدن بــه کمــال کــه بایدبــه انــدازه 

ى  ى عا ت ح ــرار گیرند و هیچ کــدا ــىت مــورد بهــره بــردارى  ی  ح
ینــد ت  ن هــا ا ز کمــال اصیــل بــه شــمار نمــى  ریــن  طیــف  ریــن و
ــ و بندگــى خداونــد و  نهــا از راه عبودی یابی بــه ایــن هــدف  دســ
نهــا راه  هــى شــدنى اســ و عبــاد  رامــان هــای ا ســر نهــادن بــه 

. کامــل اســ ــرب و یگانــه رمــز 
َیعُبُدوِن ِ 

َ
ُجَنّ َو اِإنَس ِإّل ُ ا   َوَما َخَل

ریدیم. ندتنیا  و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرس
ــ انســان را  ــى هــدف از خل    امــا موســى کاظــم (ع) نیــز در حدی

ایــن گونــه بیــان مــى کند:
هــم  ــم یخل یعبــدوه و  جــن و اإنــس   إن اه عــز و جــل خلــق ا

یعصــوه
ریده کــه او را عباد و    خداونــد بــزرگ جــن و انــس را بــرای ایــن 

رمانى اش نمایند. که نا ریده اســ  کنندتبرای این نیا اطاع 
ایــن  در  انســان  بــودن  دار  ؛هــدف  کــه  اســ  ذکــر  شــایان   
ــر  ــان در براب ــى باشدتانس ــان م ــودن انس ــئول ب لز مس ــ جهانتمس
ه اســ  کــه خداونــد بــه او ارزانــى داشــ مواهــب و نعمــ هایــی 
کــه از نعمــ  ی او ایــن اســ  ــع مســئو مســئول مــى باشــد و در وا

جمل گرایی و اسراف آبله بآ  راه هآی م
اٖه برتر جشنواره 96( ی و سمیه محبی آهنگرانی)صاحب م سارا نج



ن 50 ــر کند. اده  کمــال و ســعاد اخــروی اســ هــا بــرای رســیدن بــه 
ــِم ِعی َنّ ــِن ا ــٍذ َع ــَئُلَنّ َیوَمَئ س ُ َ ــَمّ  ُ ــد :  رماین ــى  ــاره م ــن ب در ای

ن روز از نعم ها بازپرسى خواهید شد. ن گاه شما در   
نچــه  مــده اســ نعمــ یعنــى  یــه  حلیــل ایــن  ســیر و   در 
نهــا در  عــ اســ  دمــى و در بردارنــده نوعــى خیــر و من مطلــوب 
که؛کــه در راه ســعاد و نیــک  ــى نعمــ بــه شــمار مــى رود  صور
م  ــه شــودتدر غیــر این صــور چیــزی جزبا و ن ــى بــه کار ر بخ

نخواهــد بــود.
کــه همــان  ــ اورا  ریــد و هــدف خل عــال انســان را    خداونــد م
ــرار داد …و  ریــب ابــدی بــه خــود  کمــال  ت در  ســعاد اوســ
راهــم ســاخ تبنابــر  ــواز پیمــودن ایــن راه را برایــش  امکانــا و 
گیــری نعمــ هــا در راه رســیدن  کار  هــى همــان بــه  ایــن اطاعــ ا
کــه از اعمــال انســان  رمــود  ــرر  گاه م ن  کمــال مطلــوب اســ  بــه 
ــع ســؤال از چگونگــى  خواهــد پرســید ســؤال از عمــل بنــده در وا

. ــ ــ هاس اده او از نعم ــ اس
ل شده اس : کر ؟ نیز ن  از پیامبر ا

ربــع عــن عمــره  ــى یســئل  یامــة ح عبــد یــو ا ــد ا     ل یــزول 
ــه و عــن  عملــه  ن یمــا  ســبه و  ک یــن ا ــه مــن  نــاه و عــن ما یمــا ا

بیــ هــل ا مــا ذا عمــل بــه و عــن حبنــا 
ــا  ــد از جــای خــود برنداردت تهیــچ بنــده ای  یام    در روز 
کــه در چــه راه  اینکــه در بــاره چهــار چیــز از او ســوال شــود:از عمــرش 
تاز  رســوده اســ ن را  کــه در چــه راه  تاز بدنــش  کــرده اســ صــرف 
ورده اســ و  کــرده و از کجــا بــه دســ  کــه در چــه راه خــرج  ــش  ما

از محبــ بــه مــا خانــدان.
هــىتدر  اده از نعمــ هــای ا گــر اســ عبیرهــا ا وجــه بــه ایــن     بــا 
کمــال و رســیدن بــه ســعاد اخــروی باشــد  جهــ رســیدن بــه 
گرایــی و  جمــل  نهــا بــرای  اده از  مطلــوبتو چنانچــه بــرای اســ

ــه دنبــال  ار نامطلوبــی را ب گذرانــى باشــدت خــوش 
 دارد پــس باورمنــدی بــه هــدف نهایی)نزدیکــى بــه خدا(باعــ 
صــادی خــود جهــ خاصــى  ارهــای ا مــى شــود تانســان بــه ر
کــر در  وجــه و  ــذا  ــذ معنــوی و اخــروی را برگزیندت ببخشــدتو 
ــادن در ورطــه  رینــش انســانتراهکار مناســبى جهــ نی هــدف 

جمــا مــى باشــد. 

ی وی بآورهآی دینی و ارزش هآی اخا

موزه های دینى برای   یکى دیگر از راهکارهای مهم در 
ى و معنوی  حکیم ارزش های اخا جمل گرایی ت پیشگیری از 
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وی باور انسان ها به مبد و معاد اس که این راهکار مانند  و 
ضمین مى کند .  هى را  ورهای ا ناظر درونىت اجرای صحیح دس

زهد و پآرسآیی
ن از از  ــوان بــه وســیله  کــه مــى  ــى   یکــى از ارزش هــای اخا
ــ زهــد و پارســایی  ن ص کــرد داشــ جمــل و اســراف پیشــگیری 
ــى از ایــن ارزش را ارائــه مــى دهیــم و بعــد از منظــر  عری ــدا  اســ اب

ــم. ــى میکنی ن را بررس ــا  ــا و روای ی
ــد  . زه ــ ــده اس م ــى  ــرک و رویگردان ــاى  ــه معن ــ ب غ ــد در   زه
ن مى باشــد.  ــرک  ن و  نســب بــه چیــزى بــه معنــاى میــل نداشــ

ــرار دارد کــه بــه معنــاى میــل بــه چیــزى اســ  » ن »رغبــ ابــل  م
وجــه بــه  لــب از دنیــا و   . مــراد از زهــد در اصطــاحت رویگردانــى 

. خــر اســ
ــا  کامــل و  ــرک دنیــا خاصــه نمى شــود. زهــد  ــه زهــد در  ب  ا
ــل  نچــه انســان را از خــدا غا عبــار اســ از رویگردانــى دل از 
ــىت جبرئیــل  وجــه بــه او بــاز مــى دارد. از ایــن روت طبــق روای کــردهت از 
ســیر زهد را از او پرســیده  که  ه  در پاســخ پیامبر صّلى اه علیه و 
ریــدگارش دوســ داردت دوســ  را  نچــه  زاهــدت   : ــ گ بــودت 
ریــدگارش ناخــوش داردت ناخــوش مــى دارد و  نچــه را  مــى دارد و 
ن در حــّد ضــرور  در حــال دنیــا بــر خــود ســخ مى گیــرد )و از 

ن  وجــه نمى کنــد؛ زیــرا حــال  ن  اده مى کنــد( و بــه حــرا  اســ
ــر. کی حســاب دارد و حرامــش 

شــویق شــده و  رغیــب و  ــا  ــه زهــد در دنی ــا بســیارى ب  در روای
؛ از جملــه: اما  ه اســ ن بیــان گشــ ــار بــزرگ و ارزشــمندى بــراى 
رمایــد: هــر کــس در دنیــا زهــد پیشــه کندت  ّســا مى  صــادق علیــه ا
ــرار مى دهــد و زبانــش را بــدان  کانــون حکمــ  لــب او را  خداونــد 
ن بینــا  گویــا مى ســازد و او را بــه عیــوب دنیــا؛ هــم درد و هــم درمــان 

مى گردانــد و وى را بــا ســام از دنیــا بــه بهشــ مى بــرد. 
: »همــه خیــر در  مــده اســ ن حضــر  ــى دیگــر از      در حدی
 » رار داده شــده اســ نت دل کندن از دنیا  خانــه اى نهــادهت وکلیــد 
رمــود: »مــردت  ــه  ــزود: رســول خــدا صّلــى اه علیــه و  ســپس ا
ه  ــى نداشــ ــا اینکــه برایــش اهمی شــیرینى ایمــان را نمى چشــد 
رمــود:  نــگاه امــا  کســى از دنیــا بهــره مى بــرد«.  کــه چــه  باشــد 
نکــه در  ا  لبهــاى شــما از چشــیدن شــیرینى ایمــان محرو اســ  «

دنیــا زهــد بــورزد.«
ــى  لّزاهدیــن  [ : یــا ُنــوُفت طوبــی  ّســا ــال المــا على]علیــه ا     
رابها  رَض بســاطًا و  خذو ا ّ ٌ ا و ئك  خــرِة او ــى ا ّراغبیــن  ّدنیــا ا ا

راشــًا ... . 
رمــود: ای  ّســا [)بــه یکــى از اصحابشــان(     امــا علــى ]علیــه ا
کــه نســب بــه دنیــا زهــد ورزیــده و  کســانى  نــوفت خوشــا بــه حــال 
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ند که  نان کســانى هســ خــر دارنــدت  بــی میــل شــدند و رغبــ بــه 
ــرار دادند. ن را شــرب گــوارا  ب  ر و  ن را بســ ــرشت خــاك  زمیــن را 

َر َمْن َزَهَد. ِ َ ن َی َ : ] ّسا ال الما على ]علیه ا  
یــر  ــاج و  رمــود: زاهــدت هرگــز مح ّســا -   امــا علــى - علیــه ا

نمــى شــود.

نآع و منآع طبع
ریــن راهکارهــا بــرای دوری از  ریــن و عمیــق   یکــى از مهــم 

ــوان کــه تبــه جرئــ مــى  جمــا و اســراف 
ه  راســ ؛  ر اســ ن از راهکارهــای دیگــر بیشــ ــ بازدارندگــى  گ  

. ناعــ اســ ــ  بــودن بــه ص
ســم و روزیتیــا  غــ بــه معنــای راضــى بــودن بــه  ناعــ در   
ــى اســ  ت و در اصطــاح حا لیــل یــا انــدک اســ راضــى بــودن بــه 
درحاج و ضــرور  دمى بــه  ــا کــردن  ک ــس کــه عامــل ا بــرای ن
ناعــ عبــار اســ از ایــن   : ــه شــده اســ گ . همچنیــن  اســ
کــى بــوده ت و بــه  عــال م کــه انســان بیــش ازهــر چیــز بــه خداونــد م
ــس  ــز ن ــا ع ــدت و ب ــازگار باش ــنود و س ــار دارد خش ی ــه در اخ ــر چ ه
ى بــه دیگــران  گاه چشــم داشــ برومنــدی بــه ســر بــرد تو هیــچ  و 
گیــن و  ن امــور مــادی و کمبودهــا انــدوه  ه باشــدت وا ز نداشــ نداشــ

حســر زده نباشــد.
ــار  ــىت  ه بــودن بــه ایــن  ارزش اخا راســ ناعــ و  ــ      خصل
انع  راوانــى را در زندگــى بــه دنبــال دارد. شــخص  مــادی و معنــوی 
ــا  ک گــردد؛ زیــرا ا ــر ازدیگــران بــه ســعاد ابــدى نایــل مــى  ســریع 
رص مــى دهد که  ریــن امکانــا زندگــى بــه انســان  کــردن بــه کم
جمــا نکنــد؛ بلکه به مســائل دینى  خــود را ســرگر امــور مــادی و 
ــ  ــس از دس ــازد و برعک ــره س ــر را ذخی خ ــه  وش ــردازد و  ــود بپ خ
ناعــ و بــی نیــازىت باعــ غــرق شــدن در ماّدیــا  دادن روحیــه 
خــر  یجــه از دســ دادن  جمــا و زرق و بــرق دنیــا و در ن ت

رمــود: . پیامبــر (ص)  اســ
نع« ا و  ا اسا و کان عیشه ک من هدی   »طوبی 

تهدای یابــد و معاش     خوشــا بــه حــال کســى کــه بــه دیــن اســا

ــاف نیازهای او باشــد. زندگیــش در حــد ک
ــى خــدادادى مــى دانــد و  مــى  ناعــ رانعم  امیرمؤمنــان (ع)

ــد:  رمای
ســى  ک اف و ا ک ــى با اک ناعــة  همــه ا راد اه بعبــد خیــرا    اذا 

اف ع با
ها  ناعــ را به او ا    هــرگاه خــدا بخواهــد بــه بنــده ای خیر دهدت
بــاس  کنــد و  افتبســنده مــى  ــدر ک کنــد. چنیــن بنــده ای ب مــى 
افتخــود را مــى پوشــاند یعنــى چشــم به مــال دیگران نمــى دوزد  ع

و دســ بــه ســوی دیگــران دراز نمــى کنــد.
ــر و بــه غنــى  یــاج ن ــر و اح دمــى از  کــه  وجــه بــه ایــن     بــا 
ــه داردت بســیاری از مــرد بــی نیــازی خــود  بــودن و بــی نیــازی عا
جملــى مــى داننــدتا  وســعه امــور مــادی و  ت  ــرو وری  را در جمــع 
ســایش خــود را  ت بــی نیــازی و  ــا راحــ کننــد  ــاش مــى  ز ایــن رو 
راهــم  گرایــی در زندگــى  جمــل  ــا و  وردن مــال و م بــا بــه دســ 
نهــا موجــب  کــه امــور یــاد شــده نــه  ــى اســ  ســازندت ایــن در حا
ر عامــل ایجــاد  ــى انســان نمــى شــود؛ بلکــه بیشــ ســایش و راح
ناعــ وب ی  نهــا  ابــلت  ســایش اســ در م ــى و ســلب  ناراح
ســایش جســم و جــان انســان و  وجهیــب هــا مــور مــادی ســبب 

. ــس اســ موجــب عــز ن
ناعــ و مناعــ طبــع   ــه دارای روحیــه  ک ــرا یــن  انســانى     بناب
جمــا زندگــى پرهیز مى کنــدت و هرگز  ا و  شــری طعــاا ز  باشــدت 
ــدت و ا ز  ــى ده ــود راه نم ــمى را در خ ــم چش ــم وه ــ چش ــ زش ص
کنــد.  ــرق دوری مــى  ــر زرق و ب ره هــای رنگیــن و پ بســیاری ا ز ســ
گوناگــون مصــون  گاه ا ز اســراف هــای  یجــه بــه طــور ناخــود  در ن

مــى مانــد.

میآنه روی و اعتدال
دال و میانه روی یکى از معیارها و ارزش های مهم    اصل اع

ما ابعاد زندگى از جمله مصرف مى باشد. اسا تدر 
غــ بــه معنــاى؛ رعایــ حــد وســط و میانــه در بیــن  ــدال در     اع
یــ و چگونگــى  کی ــدار وا ز جهــ  کمیــ و م دو حــال از جهــ 
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. اســ
گیــری از امکانــا  : از بهــره  ــدال در مصــرف عبــار اســ    اع
لــف کــردن و هــدر دادن مــال ونیز  لز  زندگــى بــه گونــه ای کــه مســ
ن از نــگاه عــرف هماهنــگ بــا  کیــف  کــم و  مــازاد بــر نیــاز نباشــدت و 
عیــ مصــرف  ن و مو ناســب بــا شــ شــرایط زمانــى و مکانــى و م

کننــده باشــد.
ن را از ادیــان  کــه  ــدس اســا     یکــى از ویژگــى هــاى بــارز دیــن م
ن مجیــد  ــر  . ــدال و میانــه روى اســ مایــز مــى ســازدت اع دیگــر م
ــًة  َمّ

ُ
ُکــم  َک َجَعلَنا .َوَکَذِ امــ اســا را امــ وســط نامیــده اســ

ــرار داده ایــم. ــى وســط  َوَســًطا. مــا شــما را ام
ه هــا و شــهوا خــود و دل   انســان نبایــد همــواره در پــی خواســ
ــ  ــه لز اس کندتبلک ــوش  رام ــدا را  ــق خ ــدا و خل ــدت و خ ــود باش خ
ــواز  عهــّدت در خــوردن و پوشــیدن و مرکــب ســوارى و کــه ا نســان م
کــه اوضــاع و احــوال  کنــد  زندگــى خویــشت حــدودى را مراعــا 
ــ انســان  ت و حا ن اســ ضــى  موجــود و امکانــا دیگــران م
ى  نچه به بی مبال ضایــی دارد کــه    از  عهــّدت چنیــن ا واضــِع م م
جّمــل زدگــى مــى  ــراف و شــکم بارگــى و  و جــاه طلبــى و اســراف و ا
نــىت و  رو انجامــد خــوددارى ورزدت و خــود را بــه حــدود انســانی و 

رعایــ دیگــران محــدود ســازد.

ربی خآنوادگی
مصادیــق  از  خانوادهتخــود  در  نظــار  و  ربیــ  چنــد  هــر   
ن در ســیره  یــل اهمیــ و نیــز نمــود  تبه د نظــار همگانــى اســ
تچه  اســ ویــژه  درنگــى  ه  بایســ و  ه  معصومان؟تشایســ
از هــر چیزیتمعلــول دوران  دمىتبیــش  شــخصی و روحیــا 
کــه  یرپذیــری از محیــط خانــه مــى باشد.شــکى نیســ  ا کودکــى و 
بذیــر باشــند و  کــه بزرگســالنتخود اهــل اســراف و  در خانــواده ای 
ــوان  ى نشــان ندهندتنمــى  گونــه حساســی ه تهیــچ  بــه ایــن مســا
اریتبــه  کــه از ایــن انحــراف ر رزندانــى را داشــ  ظــار پــرورش  ان
در  اســراف  دیــدن  ؟بــا  روتمعصومــان  ایــن  از  باشــند.  دور 
ــى  کــه در حدی ــوری نشــان مــى دادندتچنــان  کنــش  خانوادهتوا
کــه  (میوه ای را دیــد  ســا کــه امــا صادق)علیــه ا مــده  چنیــن 

ــه شــده بــود. ناخوردهتبیــرون از خانــه انداخ
رموند: ى  ( با ناراح سا    اما صادق)علیه ا

ــم  نــاس  ا مــن  یــرا  ک ــإن  م  شــبع ــم  کن هــذا؟إن  مــا   
یــه  إ ــاج  یح مــن  طعموه  یشــبعوات

از  بســیاری  طعــا  بودیدت ســیر  خــود  شــما  گر  ؟ا چیســ ایــن   
. کــه نیازمنــد اســ ن را بــه کســى بخورانیــد  ند. تســیر نیســ مرد

گرایی جمل  رجآٗ  وجه به   
وانــد بــه  گرایــیت مــى  جمــل  بــ  رجــا و عا وجــه در  ــ و   د
رجــا  ن ارائــه شــود  عنــوان راهــکاری مناســب بــرای پیشــگیری از 
ن و همچنیــن  ــر یــا  گرایــی بــا نظــر در  جمــل  ــراف و  اخــروی ا

. روایــا اســامى بســیار دردنــاک بیــان شــده اســ
رماید: ن در این باره مى  ر  

ٍ َو َحِمیــٍم َو  ــى َســُمو ِ ــَماِل  ِشّ صَحــاُب ا
َ
ــا  ــَماِل َم ِشّ صَحــاُب ا

َ
 َو

یــَن ِ َر ــَک ُم ِ بــَل َذ َ َکاُنــوا  ُهــم  َکِریــٍم ِإَنّ  َبــاِرٍد َوَل 
َ

ٍ ّل ــن َیحُمــو ِظــّلٍ ّمِ
مندان!در میــان بــادی  او مندانتچه دون پایــه انــد شــ او    و شــ
ــرار دارنــدتو ســایه ای از دودهــای بســیار  بــی جوشــان  ســوزان و 
را بخشتاینــان پیــش از این  غلیــظ و ســیاهتنه خنــک اســ و نــه 

کامــه و ســرکش بــودن. از نازپــروردگان خــود 
جمــا و زخارف دنیوی      بنابرایــن کســانى کــه در ایــن دنیــا به 
هــى را نادیــده بگیرنــدت  ورنــده انــد ت و اوامــر و نواهــى ا و اســراف رو 
ســاد و  نــاک  ــادن در روطــه هو ى و ا نــگ دســ ــر و  عــاوه بــر 
ن مــى شــوندت عــذاب اخــروی نیــز در  کــه در ایــن دنیــا دچــار  باهــى 

نــان مــى باشــد.  ظــار  ان
رماید: ن در این زمینه مى  ر    خداوند در جای دیگر در 

ــَذاُب  َع َ ــِه َو  ِ َرِبّ ــا ــن ِباَی ــم ُیوِم ــَرَف َو َ س
َ
ــن  ــِزی َم ــَک َنج ِ َکَذ  َو 

ــى َ ب
َ
 ُو 

ّ
ــُد َش

َ
ــَرِة  ِخ

َ
ا

یا پروردگارش  جاوز کرده و به     و کســى را که]از هدای حق[
ردیــد عــذاب  ــر مــى دهیــمتو بــی  کی گونــه  ایمــان نیاوردهتایــن 

. ــر اســ ــر و پایدار خــر ســخ 
رماید:    حضر على (ع) در بیانى زیبا در این باره مى 

ــا  یه ــاع  ــل ب ــان رج ــا رج یه ــاس  ن ــر و ا ــر ل دار م ــا دار مم دنی  ا
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هــا ع ســه  ــاع ن هــا و رجــل اب وب ســه  ن
ن بر   دنیــا خانــه گــذر کــردن اســ نــه خانــه مانــدنتو مردمــان در 
ن  روخــ و هــاک کــردتو دیگــری  نکــه خــود را  دو گونــه اند:یکــى 

. زاد ســاخ کهخــود را خرید و 
گرایــی بــه انســان  جمــل  رجــا  ــ در  کــر و د    بنابرایــن 
ــا غــرق نشــود و همیشــه  کــه در شــهو مــال و م کمــک مــى کنــدت 
ــا نیــاز خــود را در  ناســب ب در زندگــى خــود انــدازه ای مشــخص و م
مــا ایــن هــا ازاو پــس  ــه  ک ــرا روزی خواهــد رســید  ــردت زی نظــر بگی
گــر خــود را ســرگر ظواهــر دنیــا و زرق  ــه خواهــد شــد .بنابرایــن ا گر
کاه نصیبــش  کنــد چیــزی جــز ء حســر و انــدوه جــان  ن  و بــرق 

نخواهــد شــد.

نظآرت همگآنی
عبیــر »امــر بــه  مــوزه هــای دینــى بــا  کــه در    نظــار همگانــى 
ریــن شــیوه هــای  مــد  کار معــروف و نهــى از منکر«یــاد مــى شــودتاز 

. ــا اســ اســد و انحرا ــا م ــه ب ابل ــ ارزشــها و م بی
ابلــه  ــوان راه هــای م    در ســیره معصومیــن ؟بــه روشــنى مــى 
جمــل را نشــان داد.در ایــن بــاره چنــد مــورد از روایــا  بــا اســراف و 

نهــا را بیــان میکنیــم.
ه و سلم: ال پیامبر صلى  اه  علیه  و    

ِبُعــوا  َّ ــْم َی َ ُمْنَکــِر َو  ــْم َیْنَهــْوا َعــِن اْ َ َمْعــُروِف َو  ُمــُروا ِباْ
ْ
ــْم َی َ   ِإَذا 

َیْدُعــوا ِخَیاُرُهــْم  َ َط اُه َعَلْیِهــْم ِشــَراَرُهْم 
َ
ــى َســّل ِ ْهــِل َبْی

َ
ْخَیــاَر ِمــْن 

َ اْ
ــْم. ُه َجاُب َ َ ــَا ُیْســ َ

( امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر نکننــدت و از نیــکان   هــرگاه )مــرد
نــان مســّلط  خانــدان مــن پیــروى ننماینــدت خداونــد بدانشــان را بــر 

جاب نشــود .  گردانــد و نیکانشــان دعــا کننــد اّمــا دعایشــان مســ
سا : ر علیه ا با ال ا    

نبیــاِء ت َوِمنهــاُج  ُمنَکــِر َســبیُل ا هــَى َعــِن ا ّنَ َمعــروِف َوا مــَر ِبا  إّنَ ا
َمذاِهــُب  َمــُن ا َ رائــُض ت و َ ُ ا ــا ُ ریَضــٌة َعظیَمــٌة ِبهــا  َ َلحــاِء ت  ّصُ ا
رُض ت َوُینَصــُف ِمــَن  عُمــُر ا َ ــُم ت َو ِ َمظا ــَرّدُ ا ُ َمکاِســُب ت و  ا

ُ
ِحــّل ت وَ

مــُر یُم ا َ عــداِء ت َوَیســ ا
شــیوه  و  پیامبــران  روش  و  راه  منکــر  از  نهــى  و  بمعــروف  امــر   

رایض به واســطه  ریضــه بزرگــى اســ کــه دیگــر  حــان اســ و  صا
مدهــا حــال مى شــود  ــا مى شــودت راه هــا امــن مى گــردد و در ــر پ ن ب
بــاد  زمیــن  برمى گــرددت  بــه صاحبانــش  پایمــال شــده  ــوق  و ح
کارهــا  ــه مى شــود و  گر مى شــود و )بــدون ظلــم( حــق از دشــمنان 

مى پذیــرد.  ســامان 

گآهی هآی عمومی  زایش  ا
گاهــى  جمــل و اســراف جهــل و نا یکــى دیگــر از عوامــل بــروز 
جمل  گاهــى های مناســب درباره  .بنابراین اطــاع رســانى و  اســ
ــب  بــا پیامدهــا و عوا کــردن مــرد  گاه  و اســراف و همچنیــن 
یر بســزای  ا ن  ابلــه با  وانــد در م دنیــوی و اخــروی ایــن رذیلــ می

ه باشــد. داشــ



گزارش یآزدهمین جشنواره   
ن و عترت حوزه هآی علمیه خواهران ر سراسری 

ند 1395 اس
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دمه   م
ــُه  َلُنْحِیَیَنّ

َ
ــٌن  ــَو ُمْؤِم ــٰی َوُه َ ْن

ُ
ْو 

َ
ــٍر  َک

َ
ــْن ذ ــْن َعِمــَل َصاِلًحــا ِم »َم
ــًة« )نحــل-97( َب ــاًة َطِیّ َحَی

ــان  ــا ایم ــد و ب ــا ده ه انج ــ کاری شایس ــا زن  ــرد ی ــس از م ک ــر   ه
. ــ ــم داش ــده خواهی ــاک زن ــى پ ــه حیا ــا او را ب طع ــدت  باش

پیامبــر  بــر  ى  ــق هســ از طــرف خا کــه  اســ  ابــی  ک نت  ــر  
ــم بــه همــه  کــه عا کا پــروردگاری اســ  ؟ نــازل شــده و  کــر ا
مــوزه  ن اســ  و  ریــن برنامــه ســعاد بشــر در  کامــل  ؛  امــور اســ
ن بــرای زندگــى مــادی و معنــوی انســان ها  ــر کــه  ــى  هــای عمی

ــوان پاســخ بــه همــه نیازهــای بشــری را دارد. رمــودهت  بیــان 
وانایــی پاســخگویی  ه هــای علمــىت   طلبــه بایــد از نظــر اندوخ
ه باشــد. طلبــه بایــد وظایــف عبــادیت  بــه نیاز هــای جامعــه را داشــ
ماعــى خــود را بــه نحــو احســن انجــا دهــد؛ زیــرا  سیاســى و اج
. شــناخ باورهــای  ورا دینــى اســ ــارت دســ گــوی ر ریــن ا به
ت هــر انــدازه معر و  دمــه رســیدن بــه ایمــانت راســخ اســ دینــى م
ــاش و کوشــش بــه همــان انــدازه عمــل  علــم کســب شــودت بایــد بــا 
ن  کنــدت داشــ وصیــه مــى  ن  ــر کــه  ــه هــای دیگــری  شــود. از نک

. ام و از ســویی زمــان شناســى اســ روحیــه حلــمت صبــر و اســ
ــى عصــر؟ ت  وجهــا حضــر و هــى و  ــوه ا ــه حــول و   ب
ت  یازدهمیــن جشــنواره  بلیغــى مرکــز مدیریــ رهنگــى-  معاونــ 
ربیــ اســامى  کریــم را در محورهــای » اخــاق و  ن  ــر سراســری 
رویــج روحیــه  صــاد و معیشــ اســامى و بینــش سیاســى و  تا
اریــخ 95/12/19  بــا حضــور  ــر در  ــران و ع ابــی« از منظــر  ان
ماعــا مرکز مدیری  ن اج ن دوســ در ســا ــر ــر از طــاب  350 ن

کــرد ــم برگــزار  ــدس  حــوزه هــای علمیــه خواهــران در شــهر م
غــاز  ــر  ــاری مح نشــینن  وای د  جشــنواره ســاع 8 صبــح بــا 
وســط مجــری جنــاب  شــد و بعــد از ارائــه برنامه هــای جشــنواره 
ــای  مســلمین حــاج  ــای اســماعیلى ت جنــاب حجــ الســا وا
ــر  ــزت ضمــن عــرض خی بلیغــى مرک رهنگــى –  اســکندری معــاون 
وضیحــا جامعــى نســب بــه  ت  ــر ــد بــه میهمانــان مح م
نمودنــد.   ارائــه  مرکــز  نــى  ر ی هــای  عا و  ا  برگــزاری مســاب

یــ اه ســبحانى  خطاب به  ــدر حضر  ی ســپس پیــا مرجــع عا
ر برنامه  رانى پخش شــد . ســخنرانان مح یازدهمین جشــنواره 
هانــىت  ــر رضایــی اص مســلمین دک یــب  حجــ الســا وا ر بــه 
ــای بهجــ پــور و حجــ الســا  مســلمین  حجــ الســا وا
کــه بــا ســخنان ارزشــمند خــودت  مســلمین جمشــیدی بودنــد  وا

مدعویــن را بهره منــد نمودنــد.
رانــى در  کلیــپ  واشــیحت پخــش میــان برنامــه هــا و   اجــرای 
: اما زمان ؟ت حضر معصومه ؟ و ســبک زندگى  موضوعا
ــى( نیــز زین بخش  عا ــا معظــم رهبــری )دا ظلــه ا اســامى از دیــدگاه م

نــى شــد. ر ــل  مح
لــفت در  ه هــای مخ نــى در رشــ ر  اهــداء  جوائــز بــه برگزیــدگان 
ای  مســلمین  ــر مرکز و حج الســا وا ین مح محضــر مســئو

. ــ بهجــ پــور  از برنامه هــای پایانــى جشــنواره بــه شــمار مى ر

کریم ن  ر کشوری  آت  برگزاری مسآب
) رائ ظ و  )ح

طع  یبــى )در ســه م ر ــظ  ه هــای ح ا کشــوری  در رشــ  مســاب
بــل از جشــنواره  کریــمت  روز  ن  ــر رائــ کل  ( و  لــ کلت نصــفت  
موزشــى  رهنگــى–   مــع  ن مج اریــخ 17 و 95/12/18 در ســا در 
ه  ــر در رشــ ون)ســا اه علیهــا(  بــا حضــور 37 ن حضــر نرجــس خا
یبــى در ســطح کشــوری برگــزار  ر ــظ  ه ح ــر در رشــ رائــ و 35 ن
ــر از داوران کشــوری  وســط 6 ن رائــ  ــظ و  ا ح شــد؛ کــه مســاب

همزمــان اجــرا شــد.

 امور اجرائی 
ــار ادبــیت هنــری و  ــهت  ا نــى )اعــم از م ر ــار  ــال و  ــ م   دریا

بــ و جمــع بنــدی  ...( از مــدارست 
ــال  ــه علمــى جهــ ارزیابــی م کمی  هماهنگــى بــا اعضــاء 

نــى  ر جشــنواره 
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وسط کارشناسان مربوطه ار ادبیت هنری   ارزیابی 
ــ  ــدارس جه ــى م ن ر ــای  ه ی عا ــامل  ــى ش رهنگ ــزر  ی ــه  هی  

پخــش در جشــنواره
کاربــرگ هــای مربــوط بــه  هیــه ســین برنامــه هــای جشــنواره و   
ــازا و....( ی ــ ام ب ــظ و  ــن ح ــ ت حس رائ ــنواره )داوری  چش

رو کار دعو جشنواره  هیه پوس  
ضاســازی  ــى جهــ  بلیغا ک هــای  را هیــه بنــرت پــاکاردت   

محــل برگــزاری جشــنواره
انى )مدیــر ومعــاون   ارســال نامــه و دعــو از مدیریــ هــای اســ

رهنگــى( جهــ حضــور در جشــنواره
یــا عظــا حضر  لیــد و  ــر مراجــع  ا  مراجعــه حضــوری بــه د
ــه( جهــ اخــذ پیــا بــه جشــنواره  یــ اه ســبحانى )دامــ برکا

رانى
نــى ت حــوزه هــای علمیــه خواهــران  ر کــز   دعــو از مســئولن مرا

ــم و همــکاران مرکــز مدیریــ جهــ حضــور در جشــنواره  ان  اســ
 – رهنگــى  مــع  ــراردادن مج یــار   هماهنگــى جهــ در اخ
ــون بــه مــد دو روز بــه منظــور  موزشــى حضــر نرجــس خا

جشــنواره میهمانــان  اســکان  و  کشــوری  ا  مســاب برگــزاری 
ماعــا مرکــز  ن اج  هماهنگــى جهــ برگــزاری جشــنواره در ســا

مدیریــ 
ــاری   هماهنگــى و دعــو از دســ اندرکاران جشــنواره اعــم از: 
ــر جشــنواره ت  واشــیح ت مجــریت  ســخنرانان مح گــروه  نت  ــر

همــکاران اجرایــی
ــى و روابــط  عــدد بــا معاونــ اداری – ما  برگــزاری جلســا م

ملــل  عمومــى و بیــن ا
رهنگــى شــامل :  یــک جلــد کا اه مجیــد ت  ه های  هیــه بســ  
خــودکار ت برگــه یادداشــ ت ویــژه نامــه  بشــری 11ت جهــ اهــداء بــه 

کلیــه شــرک کنندگان
ا  انى مســاب خبین مرحله اســ هیه جوایز و هدایای کلیه من  
ــواره چــادر  حاضــر در جشــنواره شــامل : مبلــغ 1000000 ریــال ت یــک 
حیــاه"و  یــح ا ا باغــه" ت یــک جلــد " م مشــکى ت ت یــک جلــد "نهــج ا

نامه "اوای ریحان" ســا
شــرف بــه   هماهنگــى ســرویس ایــاب و ذهــاب مدعویــن جهــ 
ن برگــزاری  حــر مطهــر حضــر معصومــه؟ و حضــور در ســا

جشــنواره 
 هماهنگــى ســرویس ایــاب و ذهــاب داوران ت دســ انــدرکاران 

جشــنواره  
ــه  خبیــن مرحل ــه: من ــوط ب ــر مرب دی ــوح  گواهینامــه و  ــه   هی  
ــر زمزمــه  کشــوری و مــدارس بر ا  انى و برگزیــدگان مســاب اســ

ــى ن ر
ر  عداد 64 ن ا ششم به  را اول  هیه جوایز ن عیین و   

ا   هماهنگــى بــا داوران کشــوری و دعــو جه اجرای مســاب
اریــخ 17 و 95/12/18 در 

 هماهنگى سرویس ایاب و ذهاب داوران
ا بــه مــدارس همــراه بــا   ارســال بخشــنامه برگــزاری مســاب

ا کشــوری مســاب ــگان بــه مرحلــه  یســ راه یا
رائــ و  اهیــم   کشــوری در بخــش م  طــرح ســؤال مرحلــه 

کا وحــى" ــوی از  یبى"جــزوه پر ر ــظ  ح
عداد شرک کنندگان  ه به  یر برگه سوال مساب ک  

اهى بــه طــور  ا شــ ن جهــ اجــرای مســاب مــاده کــردن دو ســا  
همزمان 

ا   هماهنگى با داوران کشوری و دعو جه داوری مساب
 هماهنگى سرویس ایاب و ذهاب داوران

رمهای داوری نظیم   
برگــزاری  محــل  ضاســازی  جهــ   نــى  ر هــای  ک را هیــه   

ا  مســاب
عداد شــرک کننــدگان در  ن کریم به  ــر هیــه رحــل و چنــد جلــد   

رائ ظ و  ا ح مســاب
ابلو جه  ا و نصــب ان در  ایــج کلیه مســاب یســ ن نظیــم   

اطــاع رســانى بــه شــرک کنندگان
ا   هماهنگى با روابط عمومى مرکز جه ضبط مساب

دیر در جشنواره ه جه  ا سو هر رش را اول  عیین ن  
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دامات حین جشنواره  ا
 پذیرش میهمانان از صبح  95/12/17 

بــل از  رائــ روز  ــظ و  ا ح کشــوری مســاب  اجــرای مرحلــه 
جشــنواره

لــف  وســط  صــدا و ســیما وخبرگزاری هــای مخ  انجــا مصاحبــه 
بــا دبیر جشــنواره 

ا کشوری و جشنواره  صویربرداری از مساب  ضبط و 
ا در  انى مســاب دیرنامه هــا بــه برگزیــدگان اســ  اهــداء جوائــز و 

ــون ؟ مــع حضــر نرجــس خا مج
لف   پاسخگویی به سؤال شرک کنندگان در امور مخ

ــدس جمکــران و حر مطهر حضر معصومه   زیــار مســجد م
)سا اه علیها(

یآزدهمین جشنواره در نگآه اجمآٖی

دیر از 90  ر حوزه  خواهــران با  ن و ع ــر  یازدهمیــن جشــنواره 
ــر حوزه هــای  ن و ع ــر برگزیــده یازدهمیــن جشــنواره سراســری 
ــم برگــزار شــد  کشــور ایــن جشــنواره سراســری در  علمیــه خواهــران 
کــه از ایــن  گردیــد  ــر دبیرخانــه جشــنواره ارســال  کــه بیــش از 800 ا
ر ادبــی و ۳00  ــابت198 ا ــهت 120 پایــان نامــهت 12 ک ا عــداد 1۳7 م
ه بــه خــود  های گذشــ مــار چشــمگیری را نســب بــه ســا ــر هنــری  ا

. صــاص داده اســ اخ
ــر حــوزه علمیــه خواهــران جــز در  ن و ع ــر  جشــنواره سراســری 
مامــى بخــش  رائــ اســ در  ــظ و  کــه شــامل ح اهى  بخــش شــ

ن لیــن برگــزار شــد. هــای دیگــر بــه صــور مجــازی و 
ار به مدارس علمیه خواهران در سراســر کشــور  راخوان ارســال   
ــر در بخــش هــا  عــداد زیــادی ا بــل انجــا شــده بــود و  از مــد هــا 
لــف اعــا شــده بــه جشــنواره رســید. ارزیابــی و  ه هــای مخ و رشــ
امیــه بــا  ــر در مراســم اخ ــرا بر ــار انجــا  و از ن داوری ایــن 

جلیــل شــد. ید  حضــور علمــا و اســا

رائــ  یبــى و  ر ــظ  ه ح اهى در دو رشــ ا بخــش شــ   مســاب
رائــ بــا شــرک 4500  ه  کــه  مرحلــه مدرســه ای مســاب انجــا شــد 
ــى شــدند و پــس  ان معر ــر بــه اســ طلبــه  برگــزار و از هــر مدرســه 4 ن
انى ت  برگزیــدگان ایــن مرحلــه  ــر در مرحلــه اســ ابــ 800 ن از ر
ــظ  جهــ شــرک در مرحلــه کشــوری دعــو شــدند. در بخــش ح
ــظ کلت 20 و ده جــزء در مرحله  طــع ح یبــى نیــز طــاب در ســه م ر
کشــوری  نــد و برگزیــدگان درمرحلــه  ابــ پرداخ ــى بــه ر دما م

نــد حضــور یا
ه هــای  نایــن شــامل رشــ بــى و ک ا در بخــش   ایــن مســاب
یبــى نمونــه و  ر ســیر  باغــهت  ن و نهــج ا ــر ــظ موضوعــى  ح
ســیر نمونــهت  ســیر موضوعــى بــا موضــوع » زن در  میــزانت  ا
باغــه از نامــه 31 و  اهیــم نهــج ا رجمــه و م ن«  و  ــر اخــاق در 

یــن انجــا شــد.  خطبــه م
ربیــ  ــه نویســى در ســه عرصــه » اخــاق و  ا  موضوعــا م
رویــج  صــاد و معیشــ اســامى وبینــش سیاســى و  اســامى تا
غ  ــار یدت  مامــى اســا ابــی «پیــش بینــى شــده بــود و  روحیــه ان
اطــع ســطح2ت  حصیــل در م حصیــان و طــاب شــاغل بــه  ا
کشــور و جامعــه  ســطح 3 و ســطح 4  در حــوزه هــای علمیــه سراســر 

ند. زهــراء؟ در ایــن بخــش از جشــنواره شــرک داشــ ا
نــى بیــش از 16 هــزار طلبــه خواهــر در  ر  در  یازدهمیــن جشــنواره 
ــر  کــرده و در پایــان 13 هــزار ن بــ نــا  نــى  ر لــف  ه هــای مخ رشــ

ا شــرک کردنــد. لــف مســاب در مراحــل مخ
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گزیده ای از بیآنآت سخنرانآن محترٗ 
ن و عترت ر در یآزدهمین جشنواره 

مسأٖه تربیت
یکی از محوری ترین 

موضوعاتی است 
کریم رآن  ݡه در 

امیــه  صویــری بــه اخ یــ اه ســبحانى در پیــا   حضــر 
ــر حوزه هــای علمیــه خواهــران  ن و ع ــر یازدهمیــن جشــنواره 
ــى  ــن موضوعا ری ــوری  ــى از مح ــ یک ربی ه  ــ : مس ــ ــان داش بی
ن مــى  وجــه بــه  ــه شــده و  ن پرداخ کریــم بــه  ن  ــر کــه در  اســ 
ــد در جامعــه  وان ه باشــد و مــى  ــى عظیمــى داشــ ربی ــار  ــدت  وان

کنــد. بســیاری از مســائل و دغدغــه هــا رابرطــرف 
عل  ــوه ای اســ کــه بــه صــور با ابلیــ هــای با ن  ربیــ   
ت امــا باغبانــى  ــوه در همــه انســان هــا موجــود اســ ــوان با در میــاد 
عــل برگرداندت هماننــد دانه  ــوه بــودن را بــه با ــا ایــن با نیــاز اســ 
ربی نیز در  بــ دارد  ابت خــاک و مرا میــوه ای کــه نیــاز بــه نــور 
کریــمت انســانت  ن  ــر انســان هــا نیــاز بــه مربــی و معلــم دارد. از نظــر 
ــذا بایــد مربیان با بهره گیری  ــى را دارد و  ــاء معر ــوان کمــال و ار

اء بخشــند. ن کریــم ایــن کمــال انســانى را رشــد داده و ار ــر از 
ت  ت مراحل و درجــا لز ربی ن کریــمت راه  ــر  همچنیــن از نظــر 
گــر مطلبــى بــه صاح  نگونــه اســ بیــان کنــدت ا ایــق را  نکــه ح اول 
ن را بازگــو  گــر بــه ضــرر انســان اســ  ن را بگوییــم و ا انســان باشــد 
. رزنــدش اســ مــان حکیــم بــا  ن ســخنان  نــى  ر کنیــمت نمونــه 
ــردت  ک ــى را اجــرا  ربی ــوان روش  ــى مــى  ــ عمل ربی ــدا و  ــا ا  ب
ــر  ان و خویشــان ا رزنــدانت دوســ نچــه  انســان عمــل کنــد در برابــر 
ربی کنیم که خود  وانــم مــرد را  ــى بزرگــى دارد. زمانــى مــى  ربی

عامــل باشــیم.
عــا  گــر زنــان جامعــه وا ت ا ــر اســ گــو در جامعــه خیلــى مو  ارائــه ا

ن کریمت  ــر گویــی را بــرای ادامــه مســیر خــود ببیننــد  مــى خواهنــد ا
رعــون را نشــان مــى دهــد و  ســیه همســر  حضــر مریــم ؟ و 
ــوط بودنــد را  گوهــای بــد را هــم کــه همــان زنــان نــوح و  همچنیــن ا
رک اســ همه از  نچه مشــ ــى کــرده  در خصــوص زنــان انبیــاء  معر
نها ایــن بود که  ــ و از نظــر جنســى پــاک بودندت مشــکا  نظــر ع

شــر مــى کردنــد. خبــر از داخــل خانــه نبــو بــه بیــرون من

رآن پاسخگوی تماٗ 
نیازهای بشر است

ــاب هدایــ  ک ن  ــر  : ــ گ  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
ن  ــر کــه مــرد را بــا  ــه طــاب اســ  همــه مــرد اســ و ایــن وظی

کننــد. نــوس  م
مســلمین جمشــیدیت مدیــر حــوزه هــای   حجــ الســا وا
ن  ــر امیــه یازدهمیــن جشــنواره  کشــور در اخ علمیــه خواهــران 
ســلی بــه  ــر حوزه هــای علمیــه خواهــران ضمــن عــرض  و ع
کال بــه خداوند  : بعــد از ا اطمیــه؟ اظهار داشــ مناســب ایــا 
گــر  یــ شناســى بســیار اهمیــ داردت انســان ا ــىت ظر عا بــارک و 
باشــد.همه  رگــذار  ا وانــد  نمى  نشناســدت  را  خــود  ی هــای  ظر
کار مهمــى انجــا دادنــدت خــود  رگــذار بودنــد و  کــه ا انســان هایی 
ــکال بــه  ن ا کــه  ی شناســى شــرطى دارد  ه اندت امــا ظر را شــناخ
ند  کال به خداوند نداشــ . انســان هایی کــه ا عــال اســ خداونــد م

ســده شــدند. بــه جــای بهــروه وریت ســبب م
ــره مــن ربکــم«  ــى مغ ه »و ســارعوا ا یــه شــری ناد بــه   بــا اســ
ه و  کریــمت چندیــن بــار دعــو بــه مســاب ن  ــر عــال در  خداونــد م
ه و مســارعه بــه ایــن  کــه ایــن مســاب کــرده اســ  مســارعه دعــو 
ی هــا  کنیــم و ایــن ظر ی هــا را شناســایی  کــه ظر معنــى اســ 
اه نماییــم. کســب نــگاه بلنــد و  هــى اســ ــره ا در راه رضایــ و مغ
ت و عمــق نظــر و نــگاه  وســیع از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســ
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کردنــد؛  ــاش  ن  هــى بــرای  مــا انبیــا ا کــه  ت  بلنــد از امــوری اســ
ــن  ــق ای ح ــال  ــه دنب ــه ب باغ ــج ا ــا نه م ــى؟ در  ــر عل حض

ند. مســئله هســ
ــاب  ک نت  ــر ت  مــا نیازهــای بشــر اســ ن پاســخگوی  ــر  
کــه مــرد را  ــه طــاب اســ  هدایــ همــه مــرد اســ و ایــن وظی
اش هــای مــا بایــد در مســیر رضایــ  کننــد؛ همــه  نــوس  ن م ــر بــا 
ــى اســ کــه خداونــد به مــا عطا کرده اســ  ی و هــى باشــد و ایــن  ا

گیریــم. ــرار  ــا در ایــن مســیر 
ــو  ــاط ضعــف و  ن بــرای شناســایی   برگــزاری جشــنواره ها 
ــا شــرک در ایــن جشــنواره هات  ت و طــاب بایــد ب یــد اســ بســیار م
رص  ا کنند و بایــد از این  ی هــای خــود را شناســایی و شــکو ظر

کــرد  ــاش  ــر  بــرای رســیدن بــه مرحلــه بال
ــى عصــر؟  طــاف حضــر و هــى و ا  امــروزه بــه عنایــ ا
حصیــل  ریــب بــه 500 مدرســه علمیــه و 80 هــزار طلبــه شــاغل بــه 
یــ عظیمــى اســ  حصیــل داریــم.و ایــن ظر غ ا ــار و 100 هــزار 
ــاش هــای خواهــران طلبــه بــه  ــاب اســامى و بــا  کــه بــه برکــ ان
ــن  ــا از ای ین دارد  ــئو ــه مس وج ــه  ــاز ب ــن نی ــ و ای ــده اس م ــود  وج
اده  هــى اســ ریــن شــکل ممکــن و در راه رضایــ ا یــ بــه به ظر

نماینــد.
رانــى  رویــج معــارف  ی هــای خوبــی در زمنیــه  عا حمــداه   ا
در حوزه هــای علمیــه خواهــران انجــا شــده اســ و در حــال حاضــر 
نــى  ر کانــون هــای  از مــدارس علمیــه خواهــرانت  در یک ســو 
زرنــدان و  ربیــ  رانــى مهــد  کانــون هــای  کــه ایــن  وجــود دارد 
مــا مــدارس علمیــه  ند و امیدواریــم در  هــى هســ نشــر معــارف ا

نــى راه انــدازی شــود. ر کانون هــای  خواهــران 

رساٖت طاب 
آموختن و انس با 

کریم است رآن 
رهنگــى و  مســلمین رضــا اســکندریت معــاون   حجــ الســا وا
امیــه یازدهمین  یین اخ بلیغــى حــوزه هــای علمیــه خواهــران در 
ــر حــوزه هــای علمیه خواهران کشــور با بیان  ن و ع ــر جشــنواره 
ن راه ســعاد بشــر  ــر  : ــ گ ت  ن راه ســعاد بشــر اســ ــر اینکــه 
را در کنــار امــا حــى و زنــده بیــان مــى کنــد و انســان در هــر زمــان باید 
کنــد؛ زیــرا عــد رجــوع بــه امــا زمــانت  بــه امــا زمــان خــود رجــوع 
ن را بــر ســر نیــزه کردنــد و  ــر کــه  کنــد  انســان را ماننــد یزیدیانــى مــى 

ن ناطــق را بــه شــهاد رســاندند. ــر
ت زیــرا  ن اســ ــر کریــم و انــس بــا  ن  ــر ــن  موخ  رســا طلبــه 
لــف  کــرده و مــدل هــای مخ ن روح انســان را شــاداب  ــر انــس بــا 

کنــد. ــى مــى  ســبک زندگــى را بــه او معر
گا بــردارد و امــا  ن  ــر کــه بخواهــد در مســیر   امــروز هرکــس 
ن و امــا زمــان؟ مــى دانــد بایــد در  ــر و پیشــوای خــود را 
هــا بــه عنــوان نایبــان امــا زمــان حرکــ  عصــر غیبــ در مســیر 
: هــر کــس در ایــن مســیر حرکــ نکنــد از مســیر ســعاد  ــ گ کنــدت 
.رســول خــدا؟  گمراهــى وارد شــده اس دور شــده و در ورطــه 
ن دعو کــرده اند؛  کــر در  ن و  ــر اهیــم  هــم م مســلمانان را بــه 
لــب و روح انســان  ن را در  ــر نت نــور  ــر ن نــور اســ و انــس بــا  ــر
رامــى و بــا خشــوع و از روی  ن بایــد بــه  ــر ــاو  ــوذ مــى دهــد.  ن
را  ــاو شــده ا ن بــدون این ســه عنصر  ــر گــر  کــر باشــد؛ زیــرا ا
وجــه شــود زندگــى  گــر بــه ایــن ســه عنصــر  ن محــدود اســ امــا ا

گیــرد. نــى بــه خــود مــى  ر هنــگ  انســان زیبــا شــده و 
وســط  نــى  ر ه بیــش از 40 هــزار جلســه   در مــاه رمضــان  گذشــ
گــر بخواهیــم در عرصــه معــارف  طــاب خواهــر برگزارشــد؛ ومــا ا
ــدون  ه باشــیم و ب ــو علمــى داشــ ــد  ــزار باشــیمت بای رگ ــىت ا ران
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. کار ممکــن نیســ ــو علمــى ایــن 
کشــور  بلیغــى حــوزه هــای علمیــه خواهــران  رهنگــى و   معــاون 
ــر حــوزه  ن و ع ــر بــا بیــان اینکــه در یازدهمیــن دوره جشــنواره 
بــ نــا کــرده  هــای علمیــه خواهــران کشــور 16 هــزار طلبــه خواهــر 
ه  ــر شــرک داشــ ا 13 هــزار ن کــه در مرحلــه حضــور در مســاب انــد 
ن  ــر دبــر در  ســیرت  ــزود: حضــور خواهــران طلبــه در عرصــه  انــدت ا
ــظ و  ه هــای ح ن بســیار چشــمگیر بــوده و در رشــ ــر اهیــم  و م
بال  رائــ نیــز حضــور طــاب خواهــر بســیار چشــمگیر بــود و اســ

. ــ گر خوبــی از ســوی خواهــران طلبــه صــور 
ال  ــار هنــری و م  همچنیــن حضــور خواهــران در عرصــه ارائــه 
. ه اســ ه رشــد چشــمگیری داشــ نیز نســب به ســال های گذشــ

رار مغزها را جدی 
بگیریم

هانــى در  مســلمین محمدعلــى رضایــی اص  حجــ الســا و ا
ــر حــوزه هــای علمیــه  ن و ع ــر امیــه یازدهمیــن جشــنواره  اخ
ه و در  انه طــى ســال هــای گذشــ ســ : م خواهــران اظهــار داشــ
ــرار مغزهــا بــوده ایــمت مــا بایــد هماننــد  لــف شــاهد  دوره هــای مخ
مپیادهــای  ا و ا کشــور مــا مســاب کنیــمت در  م ژاپــن عمــل  سیســ
بــرای  و  شــده  شناســایی  نخبــگان  شــود.  مــى  برگــزار  ــى  ل مخ
لف مى شــوند پس  مللــى عــاز کشــورهای مخ مپیادهــای بیــن ا ا
نهــا را رهــا مــى  کــرده و  بال  نهــا اســ گلــى از  ه  از بازگشــ بــا دســ
ــه از بازگشــ  کــه بــا گذشــ یــک ه ــى اســ  کنیــم و ایــن در حا
کــه  نهــا داده مــى شــود  مــاس هــا و پیشــنهادا بــه  ایشــان انــواع 
کشــور  ــراد از  ــا 97 درصــد ایــن ا لــف  انه در دوره هــای مخ ســ م
رایندهــا وجــود داردت  م ژاپــن همــه ایــن  خــارج شــده انــد. در سیســ
ا برگــزار مــى شــودت نخبــگان بــه مجامــع بیــن  مپیادهــا و مســاب ا
نهــا پیشــنهاد مــى گردد  ــى زمانــى کــه بــه  مللــى اعــزا مــى شــوند و ا

گــر یــک ســکه به  موزشــى ژاپــن بــه نخبگانــش مــى گویــد ا م  سیســ
گــر یــک منــزل مــى  شــما پیشــنهاد دادنــد مــا دو ســکه مــى دهیــم و ا

دهنــد مــا دو منــزل مــى دهیــم.
کــه  ن از جملــه مســائلى اســ  ــر کارکردهــای خانــواده براســاس   
کار بــرده  هــى بــه  کاربــردی در ایــن معجــزه ا یــق و  بــه صــور د

. شــده اســ
 ســه مــدل خانــواده در جامعــه امــروز بشــری وجــود داردت 1- 
گرایــان و هــم خانگــى هــا  غیرهمجنــس )اســامى( 2- همجنــس 
کــه مــراد  ــره  ــک ن کــه از ســوی اســا رد شــده اســ ۳- زندگــى 
ســخن مــن همــان زندگــى و کارکردهای خانــواده غیرهمجنس مى 

. ت اســ ارش اســا کــه مــورد ســ باشــد 
ه  ــى از جملــه دســ ــى و اخا صــادیت عاط ماعــىت ا  کارکــرد اج

. ن اســ ــر بنــدی هــای کارکردهــای خانــواده در 
گى و خویشــاوندیت  ســادت همبســ ــداو نســلت جلوگیــری از   
رزندان از جملــه مواردی  ربی جنســى  حکمیــ درون خانــوادهت 
ــى از ســوره انبیــاءت مریــمت نســاء و نــور دیــده مــى  یا کــه در  اســ 

شــود.
ــش  گرای ــم  ــل مه ــى از عوام ــواده یک ــه خان ن ب ــر ــا و  ــگاه اس  ن
میــن هزینــه  کریــم  ن  ــر ت اینکــه در  زنــان غربــی بــه اســا اســ
کیــد شــده اســ  ارش و  وســط همســران مــورد ســ زندگــى بانــوان 
یــه ۳4( جذابیــ خاصــى در میــان زنــان غربــی ایجــاد کرده  )نســاء 
ــى را  ب مــوزه هــای اســامى نــگاه م کــه نســب بــه اســا و  اســ 

کننــد. گرایــش پیــدا  ه باشــند و هــر روز بــه دیــن اســا  داشــ
ن لز به ذکر  ــر ــى خانــواده بــر اســاس   درخصــوص کارکــرد عاط
رامــش و بهداشــ روانــى را  کریــم بحــ  ن  ــر کارکــرد  اســ ایــن 
ــه و نــه عشــق را بــه  ى دوطر ــرار داده و موضــوع دوســ کیــد  مــورد 

. کــرده اســ کیــد  عنــوان مــود در میــان زوجیــن 
ه و مطابــق بــا موازیــن  گــر امــروز اولد خــود را بــه گونــه ای شایســ  ا
ــار و  ینــده شــاهد  ــرار دهیــم در  ــ  کریــم و مــورد محب اســامى 

ن خواهیــم بــود. بــرکا 
انه از جملــه  دیــب دوســ ت  ــ هــر مو  عیــب پوشــىت موعظــهت 
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مــوزه های  ــى خانواده بر اســاس  مــواردی اســ کــه در کارکــرد اخا
. ــى ارزشــمند اســ ــار و برکا نــى دارای  ر

رائــ مــى  کنیــم و  ن را ورق مــى زنیــم و نــگاه مــى  ــر  اینکــه مــا 
کــه اهــل بیــ  ن باطنــى هــم دارد  ــر ت امــا  ن اســ ــر کنیــم ظاهــر 

ــرار داده انــد. کیــد  ن را مــورد  ؟ 
ن  ــر ــ  ی ن را ح ــر ى ماننــد مرحــو امــا )ره( بطــن   شــخصی
ن مــى  ن را باطــن  ــر ــردی ماننــد زهیــر مصــری هــدف  مــى دانــد و 
کــه بــا روش  یــا را  دانــد و مرحــو عامــه طباطبایــی معنــای ژرف 
ن  ــر کنــد بــه معنــای باطــن  خــاب مــى  یــا ان نــى از لبــه لی  ر

ــى مــى کنــد. معر
ــژوه معاصــر باطــن  ن پ ــر ــق و  ت مح ــ ــ اه معر ی  مرحــو 
نبط از  ــ ــى مس کل ــده  اع ــا  ــ ه ــ و برداش ــاس روای ــر اس ن را ب ــر

ــا برمــى شــمارد. ی
ــ  ــدف دخا ــه در ه ک ــى  ب ــازی مطا ــه«ت »جداس ی ــدف  ــر »ه گ   ا
اعــده بــر  طبیــق ایــن  یــه«ت » کلــى از  اعــده  خراج  ندارنــد«ت »اســ
ســیر بــه  کــه مبــادا  زمایــش  زندگــى امــروز خودمــان« و همچنیــن »
گــر ایــن پنــج مرحله را  ــرار دهیــمت ا ی شــده باشــد« را مــورد بررســى  ر

یــا خواهیــم رســید. کریــم و  ن  ــر مدنظــر بگیریــم بــه بطــن 

کتاب  رآن تنها 
عی  تحول ساز وا

است
ییــن  کریــم بهجــ پــور در در  مســلمین عبدا  حجــ الســا وا
ــر حــوزه هــای علمیــه  ن و ع ــر امیــه یازدهمیــن جشــنواره  اخ
ــاز  ــول س ح ــاب  ک ــا  نه ن  ــر ــه  ک ــن  ــان ای ــا بی ــور ب کش ــران  خواه
ن انســان را از بلعــم ها و ســامری هــا دور  ــر وجــه بــه  عــى اســ و  وا
ــاب  ک کنیــدت  حــول  گــر مــى خواهیــد مــرد را م : ا ــ گ مــى ســازدت 
ســمانى  ــاب  مرکــز شــوید بــر ایــن ک ت بایــد م ن اســ ــر ــان  حــول 

ــش را ببینیــد ــار و برکا و انســان ســاز و 
گر  یمت ا ن هســ ــى کــه در حــال انجا  عا ــا و مطا ی ح  همــه 
غییــر و  وانیــم  کــه ب ــکار عملــى نباشــد  حــول ســاز و اب ن  خروجــى 
ن  ــر ــم بزنیــم  بــدون شــک هیــچ بهــره ای از  حــول را در مــرد ر
عــهت  خودســازی و  حصیــلت پژوهــشت مطا نبــرده ایــم. درست 
ــن مدیریــ  یجــه و خروجــى اش در حــوزه بایــد بــه بــال ر اینهــا ن
ن را در ســطح جامعه و بهبود وضعی  یجه  حول  بیانجامد و ن
وانیــم  گــر ن ت ا ــادی مــرد بایــد جســ ــى و اع ــىت معر اخا

کنیــم خســران خواهیــم دیــد. اینگونــه حرکــ 
ت بــرای اینکــه چگونــه ایــن  گوســ و مــدل اســ ابــی کــه ا ن ک  
ن  ر ــد و چگونه مــرد را راهبری کنیــمت  ــاق بی حــول ا غییــر و 
کارهــای مــا را  ــل دو شــاخه بســیار مهــم از  ــاب حدا ک . ایــن  اســ
ابلیــ هایــی  نکــه شــما چــه  . یکــى  در خــودش جــای داده اســ
گــر  نکــه ا ــان بــال بــرود و دیگــر  ــدر رهبــری  کــه  کنیــد  بایــد پیــدا 
وجــه کــرده باشــیدت خواهیــد دیــد که با  ن  ــر بــه بخــش عظیمــى از 
ــا  ید م ن هســ ــر ــظ  کــه الن حا گویــدت شــما  پیغمبــر ســخن مــى 
کــى ســخن مــى  کنــمت ســوره علــق بــا  مــن الن چنــد ســوره را عــرض 
گویــد بــا پیامبــر؟ت ســوره مزمــل ب چــه کســى ســخن مــى گویــد؟ 

و یــا ســوره حمــد؟
ابــه یک  اشــى اســ کــه پیغمبــر بــه م ن  ــر  بخــش عظیمــى از 
عال نشــود  ا کند دچار ان ــش ای وانــد در جامعه ن رهبــر بــه خوبــی ب
عــالت بانشــاط و باطــراو وارد بشــودت چیــزی علیه  و در میــدان هــا 

و نشــان خواهیــم داد. ــو و دیــن ا نگوینــد و مــا ایــن مســیر را بــه 
ــان را دائمــا  ــوان خود کنیــد و  گــر مــى خواهیــد راهــى را پیدا  ا
کریــم مراجعــه  ن  ــر کــه بــه  زایــش دهیــدت راهــش در ایــن اســ  ا
ــى پیــش روی  کنیــدت ببینیــد چــه دردســرهات مشــکا و معضا
ــدد  ــا م نه هت از  ــ ــا را برداش نه ــه  ن چگون ــر ــ و  ــوده اس ــر ب پیغمب

ــه و راه را یــاد بگیریــد. گر
نــدت برخــى  او ی هــا بســیار م  شــغل هــات صنــف هــا و  مســئو
عریــف  ن مــى شــود  کــه از  ــى  عری ــدا  ی هــا از همــان اب از مســئو
و  ظــارا  ان ی  مســئو ایــن  بــه  ــرد  ورود  بــا  ت  اســ ســنگینى 



63

مشــاغل  ایــن  از  یکــى  و  شــود  مــى  وجــه  م راوانــى  بــا  مطا
ــوزه  ــا ح ــط ب ب ــای مر ــ ه ی عا ــرک در  ــان و ش ی حوزوی ــئو مس

. علمیــه اســ
طــه ای خواهــد نشســ  طعــا طلبــه در ن  شــما طلبــه شــده ایــد و 
ضاهــای  کــه در  ــى  ی و ــوذش و  ــدر ن ــدر  ــوان و  ــدر  کــه 
ت شــما  یرگذار اســ رهنگــى پیــدا مــى کنــد بــر دیگــران  ماعــى  اج
راد  گر بنا باشــد ا ــط خود را بســازید اصول ا ــا  نیامــده ایــد در حــوزه 
نهــا راه خودســازی شــان حضــور حــدود در حــوزه های علمیه باشــد 

بایــد میلیاردهــا انســان را بــه حوزهــای علمیــه دعــو کنیــم.
رصــ هایــی را برای  گیر دیگران باشــیدت  ــا دســ مــده ایــد   شــما 
ه  راهــم کنیــد و زمینــه هایــی را کــه گاه بــه روی مرد بســ دیگــران 
شــده اســ را بــاز کنیــد و موانــع را از جلــوی دســ و پایشــان برداریــد 
کــه در  طــه ای بنشــیند  کنــار بگذاریــد و در ن ــل و زنجیرهــا را  و 
رامــش خاطــر مســیر درســ را  طــه مــرد بــا خیــال راحــ و بــا  ن ن
ت  ی کننــد و بــدون اضطــراب در درک درســ از دیــنت مســئو طــى 

موریــ هایشــان و وظایــف دینــى شــان کاری را انجــا بدهنــد. م
ــدر  ــدر رهبــری و  کنیــدت  ــدر رهبــری را پیــدا   شــما بایــد 
یرگــذاری منبــع لز داردت یکــى از منابــع بســیار مهــم بــرای شــما 
گــر ایــن راه در مرکــز  نت و ا ــر وصیــه مــى شــوید بــه  گــر  ت ا ن اســ ــر
اش  مدیریــ حــوزه بــه روی شــما بــاز و ســرمایه گذاری مى شــود و 
ــری  ا ــون هــا و د کان ــه روز چنیــن مــکان هــا و  ــه روز ب ک مــى شــود 
شــى  یل ن ا به د ی ه باشــند د ر حضور داشــ ر و بانشــاط  رده  گســ
ــوی  ــه مبــد  ربیــ و رشــد شــما بــه عنــوان یــک طب کــه در  اســ 
ــا در  کــه عمد ــط در بخــش علمــى  ــا مــى کنــد و ایــن نــه  وانــا ای و 

ریــن باشــد. ــش  وانــد ن حلیلــى مــى  ــى و  ربی بخــش 
اریخ زنان و مردانى که دانشــمند  ه باشــید در طول   عنای داشــ
ــه انــد زیــاد بــوده انــدت اینهــا بــوده انــد کــه هــر  ربیــ نیا بــوده ت امــا 
گاه دینــى رشــد کرده و خــود را نمایان  چنــد از جایــگاه دیــن و خواســ
گاه علیه  کــرده انــد امــا در نهایــ وبــال جریــان دینــى و ســازنده دســ
ــخصی  ــا ش ی ــامری د ــه و س ــل بلعم ــرادی م ــد ا ــده ان ــن ش دی
ــم دیــن و  کــه بایــد بــه عنــوان یــک عا نجایــی  کــه  ند  هایــی هســ

موزش هــای دینى  ربــی بــه  ربیــ شــده دیــن و م یــک شــخصی 
ند در همــان جــا و از همــان جایــگاه  ربیــ هــای دینــى مــى نشســ و 

بــه دیــن ضربــه زدنــد.
طهیــر کند   مــا نیــاز بــه یــک منبــع داریــم کــه دائمــا مــا را پالیــش و 
ه هایمان  و انگیــزه هایمــان را اصــاح کنــد و اطمینــان خاطــر بــه گ
ه مى شــود علم بســیار ارزشــمند  که گ ى اســ  عبیر درســ بدهد. 
هت اطمینــان خاطــری  کــه اســا از مــا خواســ ن چیــزی  ت امــا  اســ

ه مى شــود. اســ کــه بــر پایــه چنیــن دانشــگاهى گذاشــ
ــان  ی  ــئو ــ و مس یام ــدات  ــه خ ــر ب ــان خاط ــد اطمین  شــما بای
کل مجموعــه  کریــم را بدانیــدت بــه  ن  ــر ه باشــید.معارف  داشــ
ه باشــید و ایــن  وجــه داشــ وصیــه هایــش  وصیــف هــا و  دیــنت 
وجه بــه این مصحف  ن و  ــر و  مهــم حاصــل نمــى شــود مگــر در پر

. ــب بــه مــا رســیده اســ مــى مر کــه از حضــر خ جــاودان 
ــاء الیمان  رمایند؛  عبیــری از حضــر امیــر ؟ اســ که مى   
ــان  ین در ج ــ ــای راس ــان و باوره ــد ایم ــى خواهی نت م ــر ــاو ا
ه ی  ن یــک مســ ــر ــاو  کنیــدت  ن  ــر ــاو  ــان جوانــه بزنــد 
وجــه مــن و  ر از همــه م عمومــى نیســ بــه مــن و شماســ و بیشــ

. شــما اســ
ــس  زکیــه ن ن  ــر ــاو  ــو  کــه در پر نســ  نچــه بایــد بدانیــم   
ــدر  ایجــاد مــى شــود و انســان را علیــه خــودش مــى شــوید و 
ایــن  بناســ چیــزی  گــر  ا کنــدت  مــى  پیــدا  را  مدیریــ خــودش 
وضعیــ را بــر شــما ایجــاد کنــد و مانــع شــودت کــه کســى بلعــم بــا او را 
ــاو  ن را  ــر ت  ن اســ ــر ــاو  ــو اش شــودت ایــن  یــا ســامرین 
ــاو کنیم نه  ــاو کنید و  دبــر  ــاو کنیــد و بــا  یــق  کنیــد و د
رامــش  ــو ایــن  ــا در پر کــه پیــروی کنیــم  ت یعنــى بخواهیــم  باغــ

کنیــم. دائمــى پیــدا 
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ن و عترت ر یآزدهمین جشنواره سراسری 
صویر  به روای 
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ان  یلســو کــه در بیــان  ــا زمانــى   اصطــاح »معنــاداری زندگــى« 
ضائــا علمــى اش  اده مــى گــرددت معنــا و ا غربــی از ایــن واژه اســ
وجــه بــه برداشــ ایشــانت بــا خــود بــه همــراه دارد. امــا زمانــى  را بــا 
ــه شــودت  ن پرداخ اد مطهــری؟ بــه  ــرار اســ از منظــر اســ کــه 
اده نشــدهت  ار ایشــان اســ یــل اینکــه مطلــق این اصطاح در  بــه د
رائى   باید مبانى و شــروط کلى معناداری زندگى را که به روش اســ
مــدهت از منظــر ایشــان کــه نگاهــى عمیــق  و علــم وجدانــى بــه دســ 
ــهت چارچــوب معنــاداری  گر ــرار  بــه مســائل دارنــدت مــورد بررســى  

نباط شــود. درشــان اســ ــار گران زندگــى از 

خردگرایی
کــه  خداونــد  هــى  وجوهــر انســانی اســ   ــل » یکى ازمواهب ا  »ع
وانــد در  ن  ب ــا بــا بهره گیــری  از  رمــوده   عــال  بــه  انســان  عنایــ   م
گاری  را طى نماید؛ اهیم  مســیر زندگانى  خودت راه  ســعاد  و رســ
ه  ــل نداشــ کــه ع کــه »انســانى  ــه از ایــن جهــ اســ  ایــن مؤ
ــّو انســانی را نــداردت  ن مــاك و م باشــدت جوهــر و مغــز انســانی و 
ت یعنــى یــك صور انســان اســ و معنى  انســانى پــوك و پــوچ اســ
عبیــرت معنــى انســان همــان  . بــه حســب ایــن  انســان در او نیســ

.«)مطهریت 1388دت ص185( ــل انســان اســ ع

بن مآیه هآی زندگی معنآدار
از منظر استآد مطهری؟
اٖه برتر جشنواره 96( زهرا آبیار و  زهره رادان)م
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یــا و روایــا مربــوط بــه  اد مطهــری؟ پــس از ماحظــه   اســ
ــل در  هــو ع نهــا بــا یکدیگــرت پیرامــون م ایســه  ــل و م ع ــل و  ع

رهنــگ اســامى چنیــن مى گویــد:
حلیل اســ و  جزیه و  ــوه  ن نیــرو و  ــل در روایــا اســامى   »ع
ــب مــواردی کــه مى بینیــد اســا جاهــل را کوبیــدهت جاهــل در  در غا
ــل  ؛ بلکــه جاهــل ضدعا ــم بــه معنــای بــی ســواد نیســ ابــل عا م

.«)مطهریت 1374ت ج22ت ص86( اســ
ــدر  هــم و  کــه از خــودش  ــل کســى اســ  اد عا  از نــگاه اســ
در رانــداردت  حلیــل دارد و جاهــل کســى اســ کــه ایــن  جزیــه و 
ــه باشــند و ذهنشــان را بــه انبــار  گر را ــى را  ل گــر علــو مخ ــى ا ح

کــرده باشــند. بدیــل  اطاعــا 
ــى جاهلنــد.  منــد و کــه عا ــم را مى بینیــم  ــراد عا  »مــا خیلــى ا
ــه از بیــرون زیــاد دارنــدت خیلــى  گر را کــه  منــد بــه معنــای ایــن  عا
ت  نیســ بیــش  انبــار  یــك  امــا ذهنشــان  ه انــد؛  گر یــاد  چیزهــا 
ــل در  حلی ــه و  جزی ــدت  نباط ندارن ــ ــدت اس ــاد ندارن ه ــان اج خودش
ــدت ایــن طــور اشــخاص از نظــر اســا جاهلنــد یعنــى  مســائل ندارن

.«)همان( کــد اســ لشــان را ع

ع و کل حکــم به  شــر ــل حکــم بــه ا ع صــود »کل مــا حکــم بــه ا  م
ت این اســ  مــده اســ هــا  ــل«ت کــه در عبــارا  ع ع حکــم با شــر ا
ن حکم  گر  ــى وجود دارد کــه ا کــه در احــکا دینــى رمــزی و حکم
ــو هنوز  ییــد مى کند؛ و صدیــق و  ــل هــم  ــل عرضــه شــودت ع بــر ع
طعــى نرســیده اســ .برهمین  یجــه  ــل دربــاره ایــن حکــم بــه ن ع
مــواردی  ــل در  اســ ع ــد  اد مطهــری ؟ مع اســ اســاست 
وانــد یــک  انــون دینــى باشــد و هــم مى  کننــده  شــاف  ک وانــد ا مى 
وانــد  ییــد بزنــد و هــم مى  خصیــص و  ــى را  انــون عــا و مطل
نباط از ســایر منابع و  وانــد در اســ عمیــم بدهــد و هــم مى  انونــى را 

مــدارک مــددکار خوبــی باشــد)مطهریت 1388هت 59-58(.
د ژرف بــر  ــل و دیــن همیــاری و داد وســ ادت بیــن ع  بــه بــاور اســ
کــه در  کننــده یکدیگــر مى دانــد  کامــل  ــرار اســ .ایشــان ایــن دو را 
ــل  ــد )مطهــریت 1374ت ج4ت ص365(. ع ــرار دارن ای هــم  راســ
ف معینــى نیازهــای انســان را پاســخ  ــا ســ لــى  و برایندهــای ع
 . لــى بشــر اســ ــرا ع گــوی نیازهــای  مى دهــد و دیــنت پاســخ 
ت زندگــى طبیعــى را ســامان مى دهنــد و جهــان را بــا  ــل و علــو ع
یــار او مى نهنــد.  انســان ســازگار مى کننــد و نیــروی طبیعــ را در اخ
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لــى و علمــى  اش هــای ع منــدی  دیــنت در جهــ دهــى و هد
ص18(. 1372ت  مى کوشــد)مطهریت 

گآهی  خود
و  یــا  از  و  رینــش  ى های  شــگ از  یکــى  ــس  ن شــناخ   
اه  )صــل  کر پیامبرا چنانچــه  ت  اســ اه  ــ  معر نشــانه های 
ــظ  کــم بربه«.)حا ســه اعر کــم بن رمودنــد: »اعر ــه(  علیــه و 
ه خود  گاهى های انســانى شــامل دو دســ ــات ص120(  برســىت بــی 
گــرو ایــن  کامــل و ســعاد او در  کــه  گاهــى اســ  گاهــى و جهــان 
گاهــى و ایمــان ســرمایه خود  . علــم وســیله جهــان  گاهــى اســ دو 
کــه بــه  ــه علــم ســعى دارد انســان را همان گونــه  ب . ا گاهــى اســ

ــاند. ــز برس ــى نی گاه ــه خود ــاند ب ــى مى رس گاه جهان 
امــا  دارنــد.  عهــده  بــر  ــه اى  وظی چنیــن  س هــا  ّن »علم ا  
ت نیروهاى  گاهى هایــی کــه علم مى دهد مرده و بیجان اســ خود
کــه از  گاهى هایــی  ــه انســان را بیــدار نمى کنــدت برخــاف خود خ
ــا یــك ایمــان پی ریــزى  کــه ب ناحیــه دیــن و مذهــب پیــدا مى شــود 
عل  گاهــى ایمانــىت سراســر وجــود انســان را مشــ مى شــود. خود

ص303(. ج2ت  1374ت  مى ســازد«)مطهریت 
کــه هــدف خــود شناســىت  ــد  ــر ایــن باورن اد مطهــری؟ ب  اســ
گاهــى  ن خود ــه  ب . ا کــردن اســ خداشناســى و چگونــه زندگــى 
او  از  را  لــ  غ وردت  مــى  یــادش  بــه  را  انســان  عــى  وا خــود  کــه 
 . ه ها نیســ لســ کار علــو و  مى زدایــدت او را دردمنــد مى ســازدت 
لــ زا باشــند و انســان را از یــاد  ــى ممکــن اســ ایــن علــو غ کــه ح
وجــود  ــى انســان نیــاز خــود را بــه واجــب ا ــل مى کننــدت و خــود غا
ما  ص و محــدود از درك  همیــد که موجــودی نا احســاس کــرد و 
کــردن خداونــد بــا حــواس  ت دیگــر بــه دنبــال حــس  عیــا اســ وا
ظاهــری خــود نیســ و بــا امــور پــوچ و بیهــوده ســرمایه عمــر خــود را 

ــودی نمى دهــد. ــه دســ ناب ب
گاه  خور و خودنــا ان بــی درد و ســردر یلســو  »بســا دانشــمندان و 
گاهــى و  گاهت دعــو بــه خود حصیل ناکرده هــاى خــود و بســا 
ــا خــداى خویــش را بشناســى«ت »خــداى  این کــه »خــود را بشــناس 
مى کنــى«  رامــوش  را  خــود  کــه  مکــن  رامــوش  را  خویــش 

گاهــى  کــه خود . بدیهــى اســ  علیمــا مذهــب اســ وحه  ســر
«)مطهریت 1374ت  گاهى شناســنامه اى نیســ ت خود مــورد بحــ

ص304(. ج2ت 
ن جهــ اســ  ــس از  ــ ن ــر معر ــا ب ــا و روای ی ــد در  کی   
ورد و یــك زندگــى  ــى زندگــى را به دســ  ی کــه انســانت معنــای ح
خر  ن را در  یــار کردهت محصــول  معنــادار را بــرای دنیــای خود اخ

برداشــ نمایــد.
کــه انســان »خــود« را بشناســد و جــا   »اســا عنایــ خــاص دارد 
شــخیص دهــد. ایــن همــه  رینــش  ن را در جهــان  ــع خویشــ و مو
ن  ن در مورد انســان براى این اســ که انســان خویشــ ر کید در 
م وجود  ع خــود را در عا ــا و مو نچنــان کــه هســ بشناســد و م را 
کــه  کــردن ایــن اســ  ن و درك  کنــدت و هــدف  از ایــن شــناخ درك 
ن اســ برســاند«)مطهریت  ه  کــه شایســ ــا والیــی  خــود را بــه م

1374ت ج2تص283(.

زادی  اختیآر و 
زادی  کامــل موجــودا زنــده   یکــى از امکانــا مــورد نیــاز بــرای 
کــه عبــار اســ  زادیت یــک معنــای ســلبى دارد  هــو  . م اســ
کــه جلــو  یــد و بنــدی  کــه انســان از هــر  از نبــودن مانــعت یعنــى ایــن 
گیــردت  کمــال را مــى  یــ هــای او بــه ســوی  عا کامــل و  رشــد و 
کامــل  کــه مى خواهــد راه رشــد و  رهــا باشــد. »هــر موجــود زنــده اى 
زادى یعنــى  . پــس  زادى اســ ــش  یاجا کنــدت یکــى از اح را طــى 
ند کــه بــا موانعــى که  زاد انســانهایی هســ نبــودن  مانــع . انســانهاى 
ــن بــه وجــود  کاملشــان هســ مبــارزه مى کننــد و  در جلــوى رشــد و 

مانــع نمى دهند«)مطهــریت 1388زت ص6(.
زادی معنــویت  و  ماعــى  زادی اج  : اســ نــوع  بــر دو  زادی   
زادی  یــد و بنــد دیگــران اســ و  زادی انســان از  ماعــى  زادی اج
ــر خــاف ســایر  زادی انســان از خــودش. انســان ب معنــویت یعنــى 
موجــودا دارای شــخصی دو بعــدی اســ  هــم جنبــه مــادی 
ــب  ــراق مک کــه وجــه ا زادی معنــوی  دارد هــم جنبــه معنــوی و 
کــردن جنیــه هــای  زاد  ــب بشــری مــى باشــد  انبیــا بــا ســایر مکا
هــى انســان از حکومــ و ســیطره جنبــه هــای مــادی او  معنــوی و ا
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هى انســان مغلوب جنبــه های  ت و هنگامــى کــه جنبــه هــای ا اســ
زادی  معنــوی   . ــ بردگــى معنــوی اســ مــادی او شــود ایــن حا
هــى نیــز مــى باشــد ایــن اســ کــه نگذارنــد  کــه از اهــداف مهــم انبیــا ا
شــرا و انســانی انســان اســیر شــهو و جنبــه هــای حیوانــى او 

ص20-12( شــود.)همانت 
زادی مطلق  دند که انســان نه دارای  اد مطهری؟ مع  اســ
ــرون از خــود  ارهای بی هــور محــض ســاخ ــوب و م ــه مغل اســ و ن
صود ایشــان از  . م زادی نســبى« اســ ت بلکه انســان دارای » اســ
)مطهریت  زادی در داخــل دایــره ای محــدود« اســ زادی نســبى »

1388بت ص45(.
مایز انســان اســ از حیوان  یار و اراده وجه  در اخ  بنابراینت 
خابگر  مســیر حرک به  که انســان را ان یار اســ  زادی و اخ و این 
زادی هــدف نیســ  ــى مى کنــدت بنابرایــن خــود  عا ســم هــدف م
ــى. هدف انســان  عا ــى م بلکــه وســیله اســ بــرای رســیدن بــه هد
ا بــه کمال  زاد باشــد  ــى انســان بایــد  زاد باشــدت و ایــن نیســ کــه 

ه اســ برســد. ــى کــه خداونــد بــرای او در نظــر گر خــودش و منز
زادىت کمــال وســیله اى  ــى  ت و زادى بــراى انســان کمــال اســ « 
کمــال بشــری  زادىت خــودش  ــى. یعنــى  کمــال هد اســ نــه 
زاد نبــودت  گــر  ؛ یعنــى انســان ا کمــال بشــری اســ ت وســیله  نیســ
زادى ممکــن  کنــد. بــا  حصیــل  کمــال بشــری را  وانســ  نمى 
زادى یعنــى  امــا برســدت چــون  ریــن م ی اســ انســان بــه عا
نهــا موجــودى اســ که خود  یــارت و انســان در میــان موجــودا  اخ
ــر خــودش باید  ی عبیــر د ــى بــه  خــاب کنــد و ح بایــد راه خــود را ان
کند«)مطهــریت 1388جت ص347-346(. خــاب  خــودش را ان

زادی اراده(  در انســان هات  باه  بــه اشــ زاد)یــا  یــا اراده  یــار   اخ
عی های  خــاب بیــن گزینه ها یــا عمــل در مو یــ ان ــدر یــا ظر
؛  هــى اســ ماعــى یــا ا یدهــای طبیعــىت اج ل از  خــاصت مســ
ــّو  خــابت م یــار و ان یــار اســ و اخ زادیت اخ امــا یکــى از مبانــى 

. وجــودى انســان اســ

وحید محوری   ٗ بآ  و هدف داری 
غــاز  علــى از  کــه هــر  ــ را چنیــن بدانیــم  گــر مــا نامــوس خل  ا

ت در این صــور خل  ــى در حرکــ اســ وجــودش بــه ســوی کما
ه همیشــه بــرای  . ایــن مســ غایــ دارد و همیــن طــور هــم هســ
؟یعنى انســان بــرای  بشــر مطــرح اســ کــه هــدف از زندگــى چیســ
ــع هــدف انســان از زندگــى چیســ و در  کنــد؛ در وا چــه زندگــى مــى 

زندگــى چــه بایــد باشــد؟
ــ را همــان هدایــ عامــه  ــداری خل اد مطهــری؟ هد  اســ
. »جهــان  وحیــدی اســامى اســ مى داننــد کــه لزمــه جهــان بینــى 
ت کششــى بــه  ؛ یعنــى در درون موجــودا ــدار اســ مــا جهانــى هد
ــدارى همــان هدای  ى شــان موجــود اســ و هد ســوى هــدف کما

«)مطهریت1388هت ص35(. هــى اســ ا
ــى پیرامــون  وانیــم صحب  مــا در یــك جهــان بــی هــدف نمى 
منــدی زندگــى و معنــاداری  ه باشــیمت هد معنــاداری زندگــى داشــ
از  خــود  عریــف  در  برخــى  کــه  شــدهت  یکدیگرعجیــن  بــا  چنــان 
منــدی مى داننــدت هرچنــد  ــرادف بــا هد ن را م معنــای زندگــىت 
ــن بــه زندگــى  ــى. پرداخ کا ن شــرط لز اســ نــه  هــدف داشــ
اش هــای انســان  معنــادار در جهــان بی هــدفت مانــع جهــ دهــى 
کــه در  کودکانــه نیســ  وصیــه  وصیــه یــك  یــا خــود ایــن  ؛ » اســ
کنیــدت  ضیلــ زندگــى  ــا بــا  کنیــد  ــاش  جهــان بی هــدف و پــوچت 
ه ها و  وانــد خواســ ضمینــى بــراى انســان در برنــدارد و نمــى  زیــرا 
کنــد. نیــاز بــه معنــا بــا هــدف دارى پیونــد  میــن  نیازهــاى او را 

1382تص59(. دارد«)شــهریاریت 
ه  منــدی انســان نیــز بایــد ســم و ســویی خدایــی داشــ  هد
ــان  ــار انس ــال و ر ــد جهــ اعم وان ــه مى  ک ــا خداســ  نه باشــد. 
نهایــی  گیــرد.  ــرار  ــى  عدادهای عا وردن اســ علیــ در بــرای بــه 
ــرار دادن خداونــد انســان را بــه کمــال  کــه مى خواهنــد بــدون هــدف 
گــر هــم  ــى ا ندت چــرا کــه بــدون چنیــن هد باه هســ برســانندت در اشــ
عدادها در  ــى پیــدا کنــنتد این اســ عا عدادهای درونــى انســان  اســ
)نصــریت  گر ــرار نخواهنــد  جهــ صحیــح مــورد بهــره بــرداری 

ص371(. 1390ت 
کــه انســان  ن بــه ایــن منطــق برخــورد نمى کنیــم  ــر  مــا هرگــز در 
ــا  وانــد  ر ب ر بدانــد و هرچــه بیشــ ریــده شــده اســ هــر چــه بیشــ
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ــ بــه هــدف خــود  ؛ خل وانســ ــى دانســ و  کــه انســان و ایــن 
کنــد و  ش  کــه خــدا را پرســ ریــده شــده اســ  برســدت بلکــه انســان 

. ش خــدا خــود هــدف اســ پرســ
هــدف   بــدون  و  بیهــوده  و  عبــ  رینــش  هیــچ موجــودى  «  
هّیــه«  کــه »ســنن ا طعــى  ؛ جهــان بــا یــك سلســله نظامــا  نیســ
وحیــدى یعنــى  نامیــده مى شــود اداره مى شــود؛ ... جهان بینــى 
ت یعنــى جهــاْن ماهی  ك محــورى« اســ طبــى« و » جهــاْن »یــك 
ْیــِه راِجُعــوَن( دارد؛  َ ــا ِإ ( و »بــه ســوى اویــی« )ِإّنَ ِ

ــا ِهَّ »از اویــی« )ِإّنَ
موجــودا جهــان بــا نظامــى هماهنــگ بــه یــك »ســو« و بــه طــرف 

کامــل مى یابند«)مطهــریت 1374ت ج2ت ص85(. یــك مرکــزت 
ت هــدف اصلــى از زندگــى جــز   طبعــًا بــه ایــن معنــا در منطــق اســا
ن  نت ســاخ ر وانــد باشــد؛ یعنــى هــدف  معبــودت چیــز دیگــری نمى 
ط خداســ و بــس و هر  رمانــى کــه  . هــدف و  هــى اســ انســانى ا
ال و هدف  ــ و اســ دمــى دارد نــه جنبــه اصا چیــز دیگــر جنبــه م

اصلى.
ــا از  ــد و ی ــف مى کن وصی ــل را  کام ــانهای  ن انس ــر ــه  ک ــى  یا  در 
ــى  ــور معر ــا را این ط نه ــد  ــخن مى گوی ــل س کام ــان های  ــان انس زب
ــد و روی همــان  کرده ان نهــا هــدف زندگــى را خــوب درک  مى کنــد: 
ابراهیــم؟  زبــان  از  برمى دارنــد.  گا  و  مى کننــد  کار  هــدف 
ــا و  ســماوا و الرض حنی طــر ا لــذی  مى گویــد: »وجهــ وجهــى 
ــى و نســکى و محیــای  « ان صا مشــرکین »ســوره انعــا مــا انــا مــن ا

میــن«. عا ــى ه رب ا و مما
کــری نیســ که انســان از  وحیــد  نهــا یــک  نت  ــر وحیــد   ایــن 
ت  م یکى اســ ــق عا م یکــى و خا ــد باشــدت مبــداء عا کــر مع نظــر 
؛ یعنــى انســان از  وحیــد در مرحلــه خــاص انســان هــم هســ بلکــه 
م یکى بیش نیســ و از نظر  ق عا د باشــد که خا اد مع نظر اع
کــه ســزاوار اســ انســان  ــى  نهــا هد کــه  نجــا  هــدف هــم برســد بــه 
ــرار بدهــدت همان »او«ســ و بس. طبیعى اســ  ن را هــدف خــود 
ت ســایر هدف هــا منبعــ و زاییــده از ایــن هــدف  کــه در ایــن صــور
ــود  ــ ندارنــد و مو ال و اصا خواهنــد بــود؛ یعنــى هیچکــدا اســ
نــد؛ پــس در اســا همــه چیــز بــر محــور خــدا دور مى زنــد  ایــن هد

ــرد. ــ و چــه از نظــر هــدف زندگــى یــک  چــه از نظــر هــدف بع

عشق و انتظآر  
یــازا شــیعه بر ســایر مذاهب  ریــن ام اد مطهــری؟ بزرگ  اســ
ــى  شــکیل مى دهــدت محبــ معر ن را  کــه پایــه و زیــر بنــاى اصلــى 

عریــف عشــق مى گویــد: کــردهت در 
ــا  ــه بــه شــخص ی . عا ــه و احساســا اســ  »عشــق ت اوج عا
کــه وجــود انســان  کــه بــه اوج شــد برســد بــه طــورى  ــى  شــئ و
گــردد »عشــق « نامیــده  کــم مطلــق وجــود او  کنــد و حا را مســخر 

ص40(. 1388ت  مى شــود«)مطهریت 
( عامــل بســیار ارزنــده اى  ســا )علیهــم ا  محبــ بــه اهــل بی
وردن روحهــا و زیــر و رو  ربیــ و بــراى بــه حرکــ  اســ بــراى 
ت مســیر وارد شــدن در نظــا محبــ ورزیــدن  کــردن روحّیه هــا اســ
ن نیــاز  کــه انســانها شــدیدا بــه  ــى اســ و ایــن چیــزی اســ  ی ح
عــرض در ائمــه  ــذا در خداونــد اســ و با دارنــد. کمــال و جمــال با
ــذا بــا مــود بــه ایشــان عمــًا بــه خــدا  (؛  ســا معصومین)علیهــم ا
کمــا  مــا نمــای  ینــه  نزدیــك شــدهت چــون انســانهای معصــو 

خداوندنــد.
( زندگــى معنــادار  ســا )علیهــم ا  زندگــى بــدون مــود اهــل بی
بــاط پیــدا  هــى ار ؛ چــون هنــوز انســان بــا مظاهــر اســماء ا نیســ
کــه منجــر بــه محبــ انســان بــه خداونــد شــود)طاهر زادهت  نکــرده 

ص140(. 1390ت 
(ت  ســا  در ادامــه مســیر محبــ بــرای  اهــل بیــ )علیهــم ا
ظــارت صــرف نظــر از اســامىت  ظــار مطــرح مى گــردد وان ــه ان و م
کــه چــون نوعــى خــوش بینــى نســب  بــودن اندیشــه ای اســ 
ریــن و  حــرک  ت ارزشــمند و  ینــدة بشــر و طــرد بدبینــى اســ ــه  ب
ــار  کــه بشــر ســرگردان و گر . بــه ویــژه در ایــن عصــرت  ور اســ عهــد 
من و  ت بیــش از هــر زمــان نیاز بــه م روزمره گــى زندگــى ماشــینى اســ
ى برهاند و  ــا خــود را از اندیشــه های نیهیلیســ ــادی دارد  ملجــ اع

شــنة خــود را ســیراب نمایــد. روان 
ظار  . »ان انــع نشــدن به وضــع موجود اســ ظــار بــه معنــاى   » ان
داریــم«ت یعنــى هرچــه خیــر و عمــِل خــوب انجــا دادیــم و بــه وجــود 
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ــم  یــ نیکــِى عا ــا ظر ظریــمت  ــى اســ و من کا کــم و غیــر  مــدهت 
گرمــى مؤمنیــن نســب  ظــارت د ُپــر بشــود. یــك ُبعــد دیگــر از ابعــاد ان

ا معظــم رهبــریت 1369(. «)م ینــده اســ بــه 
یجــه یــك اصــل  ــرج را ن ظــار  اد مطهــری؟ اصــل ان  اســ
س از رحمــ خداونــد« مى داننــد کــه بــا  نــى »حرمــ یــ ر اســامى- 
)مطهریت1388وت  ع گردیده اس طع وا نویدهای خاصى مورد 

ص14(.
رار به  ت ا ت ایمــان به غیب اســ ــرج نوعــى عباد اســ ظــار   ان
ــه( و پیشــوایی  یگانگــى خــدا و رســا پیامبــر  )صــل اه و علیــه و 
ت  ــاش  وســازندگى اســ ت  ( اســ ســا امامــان معصــو )علیهــم ا
ریــاد و خــروش از درونت  ت نوعــى  اومــ و پایــداری اســ عامــل م
ــراض بــه زمامــداران خودســر و  و عــد پذیــرش ســلطه هــا و اع
ظر بــودنت یکى از  ــادی من .و بــا ایــن مبنــای اع خودپرســ اســ

. ــى اســ عا ــى م شــروط اصلــى  حرکــ در مســیر  هد

گآهی و شهآدت طلبی   مرگ 
ل را کــه هر دو بی حد جلوه مى کنندت  مــال و هــم   یــاد مــرگ هــم 
ندت کوچــک نشــان  کــه هســ ن چنــان  ن هــا را  محــدود مى کنــد و 
زایــش مى دهــد و او را بــر ادامــه  دمــى را ا ــ  ــاب و طا مى دهــد و 

ــادر مى ســازد. زندگــى 
مــا  ن را بــا  راینــد مــرگ دیــدن و  گاهــى« یعنــى خــود را در   »مرگ
مــا وجــود  ــرد بــا  کــه  کــردن؛ بهگونهــای  وجــود از نزدیــک حــس 
ــکار و اعمــال ویت  همــد و همــه ا حکمــ و معنــاداری زندگــى را ب

همــى باشــد)طاهریت 1391ت ص117(. منبعــ از چنیــن 
ار  هــا از ســیره و گ ن و ا مر بــه  وجــه مســ  بنابرایــن یــاد مــرگ و 
ضای  ــى اســ کــه عمــل بــه م (ت  طری ســا اهــل بیــ )علیهــم ا
بــل از مواجهــه بــا مــرگت بــا مــرگ و حیــا جاویــد  ن انســان را 
ــم  ه ــه  ــرگ ب ــ از م ــ درس ــن دریا ــازد. ای ــنا مى س ش ن  ــس از  پ

ــاداری زندگــى مى انجامــد. معن
ی حضور مــردان خدا را در دنیا بیــان مى داردت  گاهــى کی  مــرگ 
گاهى  ؛ مــرگ  ر اســ گاه  ــر اســ مــرگ  رب  نجــا کــه هــر کــه م ــا 
ــو را  یعنــى کــه انســان همــواره نســب بــه ایــن معنــا کــه مرگــى مح

ن  کنــد و هرگــز از  گاهــى زیســ  گاه باشــد و بــا ایــن  پیــش رو دارد 
لــ نیابد. غ

ت  کمــال انســانت طــرز مواجهــه او بــا مــرگ اســ  »یکــى از مظاهــر 
ــ و  ــان اس ــزرگ در انس ــف ب ــه ضع ط ــک ن ــرگ ی ــرس از م ــون  چ
ن  رس از مرگ اســ مانند  یهای بشــر ناشــى از  بســیاری از بدبخ
رســدت  گــر کســى از مــرگ ن ــى دیگــر. ا ى ها و هــزاران بدبخ بــه پســ
ن  سراســر زندگیــش عــوض مى شــود و انســانهای خیلــى بــزرگت 
کــه در مواجهــه بــا مــرگت در نهایــ شــهام  ند  انســان هایی هســ
گــر مــرگ در راه انجــا  ه انــد. ا بــا خوشــروئى بــه ســراغ مــرگ ر
. مواجهــه بــا مرگ  ــرا رســدت بــرای انســان ســعاد اســ ی  مســئو
نهــا  یــاء حــق؛  کنــدت جــز او وانــد ادعــا  بــه ایــن شــکل را کســى نمى 
ــا بــه  ــال از خانــه ای بــه خانــه دیگــر  و ی کــه مــرگ برایشــان جــز ان
عبیــر امــا حســین ؟ جــز عبــور از روی یــک پــلت چیــز دیگــری 

ص178(. 1372تج23ت  «)مطهریت  نیســ
ن اســ  ی  کاهى اســ و ح  همه این ســخنان از ســر مرگ 
یــای خــدا کــس نمى دانــد؛  گاهانــه را جــز او ــذ زندگــى مــرگ  کــهت 

ــى نیســ کــه بــه هــر کس عطــا کنند. ذ ایــن 
زریــق خــون اســ  اد مطهــری؟   امــا شــهاد از نــگاه اســ
ــاع و در  م ــه پیکــر اج ــه ب ک ند  ــاعت ایــن شــهدا هســ م ــه پیکــر اج ب
ند  ــى کــه دچــار کــم خونى هســ ماعا مــاعت خاصــه اج رگ هــای اج

خــون جدیــد وارد مى کننــد.
ــدا کــردن  داســ خــود را از اینجــا کســب مى کنــد کــه   »شــهاد 
ــدست بــرای  ى خــود اســ در راه هــدف م مــا هســ گاهانــه 
ریــن  ؛ بلکــه بزرگ یــ اســ شــخص شهیدترشــهاد یــك مو
. شــهاد دو  رزو اســ ریــن  رزو اســ بلکــه بزرگ ت  یــ اســ مو
ــى ســبیل اه باشــدت دیگــری  رکــن دارد: یکــى ایــن کــه در راه خــدا و 
ــدس باشــد و  ــه باشــد. هــدف م گر گاهانــه صــور  کــه  ایــن 
یــاء اه مــرگ  ــدای هــدف نمایــدت او انســان بخواهــد جــان خــود را 
بــه صــور شــهاد را بــا شــرط از خــدا طلــب مى کنند«)مطهــریت 

ص450( ج24ت  1374ت 
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  دوازدهمین جشنواره
ن و عترت حوزه هآی علمیه خواهران ر سراسری 

ند 1396 اس
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ــر حوزه هــای  ن و ع ــر  دوازدهمیــن جشــنواره سراســری 
ی اه ســبحانى  صویری حضر  علمیــه خواهــران با پیــا 

برگزار شــد.
ندماه   ایــن جشــنواره ســاع 8:30 روز پنجشــنبه 17 اســ
ــى  رائ مســلمین محســن  اســا وا بــا حضــور حجــج   96
کریــم بهج پــور مدیــر حــوزه  امــه نمــازت عبدا اد ا رییــس ســ
هــای علمیــه خواهــرانت ســید محمــود مدنــى مدیــر جامعــه 
بلیغــى حــوزه  رهنگــى  زهــرا؟ت رضــا اســکندری معــاون  ا
ن همایش  ضای حوزه در ســا های علمیه خواهران و دیگر 
هــای مرکــز مدیریــ حوزه هــای علمیــه خواهــران برگــزار شــد.

مســلمین رضــا  ــدا حجــ الســا وا  در ایــن همایــش اب
بلیغــى حــوزه علمیــه خواهــران  رهنگــى  اســکندری معــاون 
ــى رییــس  رائ مســلمین محســن  و ســپس حجــ الســا وا

نــد. امــه نمــاز بــه ســخنرانى پرداخ اد ا ســ
ــاب  ک را  ن  ــر اســکندری  مســلمین  وا الســا  حجــ   
ــرای همــه  ابعــاد زندگــى  ن ب ــر کــرد:  زندگــى دانســ و بیــان 
انســان ها برنامــه دارد و ســبک زندگــى همــه انســان ها بایــد بــا 

نــى شــود. ر ن  ن و عمــل بــه  ــر گوبــرداری از  ا
ــاو   : ــ گ کــرد و  کیــد  ن  ــر دبــر در   وی بــر ضــرور 
ن بــا  ــر یــا  طبیــق  یــا باشــد و  دبــر در  ن بایــد همــراه  ــر
ــا معــارف  کــه بایــد ســعى شــود  زندگــى انســان ضــروری اســ 

نــى در زندگــى عملــى شــود. ر
بلیغــى حــوزه علمیه خواهــران با اشــاره به  رهنگــى   معــاون 
ن  ر ــظ  : ح ــ نــى در جامعــهت گ ر اهیــم  بییــن م ضــرور 
وســط طــاب حوزه هــای علمیــه خواهــران بســیار ارزشــمند 

. نــى اســ ر اهیــم  ــر درک م ه مهم  ــى مســ ؛ و اســ
ى در بیان  رائ مســلمین   در ادامه مراســم حج الســا وا

 : نــىت اظهــار داشــ ر علــ عــد رشــد برخــى دانش پژوهــان 
حصیــل مى شــوند کــه  غ ا ــار ــر  ســالنه حــدود یــک میلیــون ن
کــه عمــل بــه  نهــا دیــده نمى شــود؛ چــرا  رشــدی در برخــى از 

. نهــا نیســ ن در روش زندگــى  ــر
دریــس  کــه در دانشــگاه ها   وی در ادامــه بعضــى علــو 
ــه شــود  ــرا گر : علومــى بایــد  ــ مى شــود را مضــر دانســ و گ
ــراد همــه علم هــا را  یــد باشــدت در حــال حاضــر برخــى ا کــه م
. باه اســ ــا اشــ کــه ایــن ســخن مطل یــد جلــوه مى دهنــد  م
مســلمین   در بخــش بعــدی جشــنواره حجــ الســا وا
کریــم بهجــ پــورت مدیــر حــوزه هــای عملیــه خواهــران  عبدا
اطمــه؟ بــه  ــى حضــر  بــه ســخنرانى پرداخــ و بــا معر
کــرد: حضــر  گــوی حــوزه علمیــه خواهــرانت بیــان   عنــوان ا
کــه حــوزه علمیــه خواهــران  رمــان  بلنــدی اســ  زهــرا؟ 
مــا  کنــد و  لــه نزدیــک  ن  کــه خــود را بــه  ــاش اســ  در 
ــای  ــرای ای شــکیل مى شــود ب کــه  ارها و برنامه هایــی  ســاخ

. اطمــه؟ اســ ــش در مســیر حضــر  ن
ــزاری برخــى برنامه هــای هنجارشــکن همچــون   وی از برگ
: چــرا بایــد  ــ گ کــرد و  ــاد  برنامه هــای اخیــر بــرج میــاد ان
گاه  ــرای زمیــن زدن ایــن پاکدامنــى و شــرا انســانى دســ ب
ــه شــودت بــه بهانــه جشــن  گ کــه نبایــد  ــ ســخنى بگویــد  دو
ى بلندپایــه بــا  ابــل مســئو ــه؟ در م ولد حضــر صدی
هنگ مهیج حیاســوزی  رانــهت صدای زنانه و  واز دخ ــص و  ر
خــر مى گوینــد  راشــند و در  مى کننــد و دامنــه ایــن هنجــار را مى 

کودکانــى بیــش نبودنــد. کــه  اینهــا 
ت در ایــن همایــش از خواهــران طلبــه   لز بــه ذکــر اســ

مــد. دیــر بــه عمــل  نــى  ر برگزیــده در جشــنواره 

ن و عتــرت  ــر دوازدهمیــن جشــنواره سراســری 
حــوزه هــآی علمیــه خواهــران برگــزار شــد
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ــرای چنیــن همایشــى  کــه ب ى اســ  ــه خوشــبخ ــرای مــن مای  ب
ه  ى داشــ مــاع نوعــى شــرک ــا مــن هــم در ایــن اج م  رســ پیامــى ب
ــا  ــق پی ــم از طری ه باش ــ ــور داش ــم حض وان ــى  ــم نم ــر ه گ ــم. ا باش

کنــم. عــرض اراد 
ــک  ــى داشــ و  راوان ــای  ؟ معجــزه ه کــر ــر ا  مســلما پیامب
معجــزه نبــود. جایــی کــه حضــر عیســى؟ دارای معجــزه های 
یــا باشــدت  ســع  ــى حضــر موســى دارای  عــدد باشــدت ح م
ــر از ایــن هــا باشــدت حضــر رســول عــاوه بــر  کــر بایــد بال پیامبــر ا

ه باشــد. ن معجــزا دیگــری هــم داشــ ــر
گرامــى اســا یــک معجــزه  مــا معجــزا پیامبــر   امــا در میــان 

. ــم اســ کری ن  ــر ن  اش جنبــه جاودانــى دارد و 
ــر از  ک ــر ا ــزه پیامب ــرا معج ــه چ ک ــ  ــرح اس ى مط ــؤا ــا س  در اینج

ــد. ــح ش صی ــغ و  کا بلی ــه  و م
ْن 

َ
ــى  ِجــُنّ َعَل ــُس َواْ ْن ِ اْإِ ــ َمَع َ ــِن اْج ِئ َ ــْل  ُ ــد » رمای ن مــى  ــر  

َبْعــٍض  ِ َکاَن َبْعُضُهــْم  ــْو  َ ــِه َو ِل ْ ــوَن ِبِم ُ ْ ِن َل َی ــْر ُ ْ ــِل َهــَذا ا ْ ــوا ِبِم ُ ْ َی
ــًرا«. َظِهی

گوینــد چــون معجــزه هــر پیامبــری  بــا مــى  ســران غا   در اینجــا م
ن زمــان بایــد هماهنــگ باشــد. ــن رایــج  بایــد بــا 

ــذا  ــودت و  ــرح ب ــحر مط ه س ــ ــى؟ مس ــر موس ــان حض  در زم
کــه شــبیه همــان باشــد  معجــزه حضــر موســى بایــد چیــزی باشــد 
کــه  کــرد  ابــ  ــوان  کــه ب ــاو باشــد بــه نوعــى  ــش م عی امــا وا

. ــوق اســ ــ ما ی ایــن ســحر نیســ و یــک ح
کــرده بــود و  ــى  ر  در زمــان حضــر مســیح علــم پزشــکى بســیار 
مــد و بــا همان  ــن رایــج در معجــزه رعایــ مــى شــد و حضــر  بایــد 
واننــد انجــا  کــه دیگــران نمــى  کارهایــی را انجــا داد  ــن رایــج 

ا مــى بخشــید. بدهنــد و بــا یــک دســ کشــیدن نابیانــان را شــ
ن و  ؟ ســخنوریت ســخنرانىت شــعرگ کــر  در زمــان پیامبــر ا
نــان همیــن بــود. در همــان زمــان  رهنــگ  خطابــه مطــرح بــود و 
کــه  کــرد بــر ایــن  ابــ  کــرد و  اده  ــن رایــج اســ مــد از همــان  ن  ــر

 . نهاســ ــوق  . ما نهاســ کا  ن غیــر از  ــر ایــن 
ــه مانعــى هــم نــدارد  ب ت ا  امــا در اینجــا نظــر دیگــری هــم هســ
کــه نبــو دیگــر  ن ایــن  کــه هــر دو نظــر در طــول هــم باشــند و 
ــ بــود. اما  نهــا نیــز مو ــذا معجــزه هــای  ــى بــود  انبیــاء نبــو مو
ت  گرامــى اســا ییــن حضــر و شــریع رســول  ت  کــر دیــن پیامبــر ا
یامــ رســمی داردت شــریع  ــا روز  ت  شــریع جــاودان اســ
یــل بــر نبــو  جــاودان معجــزه جــاودان لز دارد کــه در هــر زمانــى د

ن باشــد.
کــه حضــر موســى  ــى  گرامــى اســا از همــان طری گــر رســول   ا
وارد شــده بــودت وارد بشــودت بــه درد ایــن زمــان نمــى خــورد. خیلــى 

ن معجزه جآویدان برای  ر
بآت نبوت جآویدان پیآمبر  ا

کرٗ اس ا
رآن در   ضرورت مدخلیت دادن 

زندگی
ٗ آیت اه سبحانی به دوازدهمین پیا

رآن و عترت حوزه های علمیه  جشنواره سراسری 
خواهران
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گــر از  ه صحیــح بــودهت ا کــه ایــن مســ گوینــد از کجــا معلــو  هــا مــى 
همــان راهــى کــه حضــر مســیح وارد شــدت وارد مــى شــد مو بود 
کــه  علــق بــه زمانــى خــاص بــودت بایــد یــک معجــزه ای بیــاورد  و م
گــواه بــر نبــو او  یامــ  ــا روز  زمــان هــا و مــکان هــا را درنــوردد و 
یام  ــا روز  ابــی بیــاورد کــه  باشــد و ایــن نمــى شــود جــز ایــن کــه ک
ْن 

َ
ِجــُنّ َعَلــى  ْنــُس َواْ ِ اْإِ ــ َمَع َ ِئــِن اْج َ ــْل  ُ ایــن نــدا را ســر بدهــد »

َبْعــٍض  ِ َکاَن َبْعُضُهــْم  ــْو  َ ــِه َو ِل ْ ــوَن ِبِم ُ ْ ِن َل َی ــْر ُ ْ ــِل َهــَذا ا ْ ــوا ِبِم ُ ْ َی
َظِهیــًرا«.

ــظ کنیــم کــه شــریع جاویــدان  رمــول را بایــد ح  بنابرایــن ایــن 
ت  نیســ جاویــدان  معجــزه  عصــا  دارد.  لز  جاویــدان  معجــزه 
کا خــدا  ت امــا  ادادن بــه بیمــاران معجــزه جاویــدان نیســ شــ

. ن مجیــدت ایــن معجــزه جاویــدان اســ ــر یعنــى همــان 
ت  مــده ا گویــد مــرد مــن از جانــب خــدا  ن در هــر زمانــى مــى  ــر  
گوت  ورنــده ای اســ راســ ــاب  ورنــده ایــن ک ت  ه بشــر نیســ ســاخ
ن  ت خمیرمایــه  ــاب بــرای خــودش اســ ک کــر مــى کنیــد ایــن  گــر  ا

ن بیاوریــد. ت برخیزیــد و ماننــد  بــا اســ از ا
نت امــا مطلبى که بایــد در مورد  ــر  ایــن مطلبــى در مــورد عظمــ 
نــى  ر کــه زندگــى مــا بایــد زندگــى  کنــمت ایــن  ســبک زندگــى عــرض 
ن را  ــر ه باشــد. نبایــد  ن در زندگــى مــا مدخلیــ داشــ ــر باشــد و 
ن هــم در شــب هــای جمعــه یــا بعــد از نمــاز  ت  رائــ صــاص بــه  اخ
ن یک  ــر شــنا شــویم یعنى  ن نیز  ر اهیــم  دهیــمت بلکــه بایــد بــا م

نســخه زندگى باشــد.
 » ُ ــَو ْ َ

ــَى  ــى ِه ِ
َ
ّل ِ َن َیْهــِدی  ــْر ُ ْ ــَذا ا رمایــد: »ِإّنَ َه  خداونــد مــى 

ُل  ت »َوُنَنــّزِ ن اســ ــر ن  گــر نســخه ای بــرای هدایــ مــى خواهیــد  ا
ا بــرای  عــا شــ گــر وا ْلُمْؤِمِنیــَن« ا ِ اٌء َو َرْحَمــٌة  َ ِن َمــا ُهــَو ِشــ ــْر ُ ْ ِمــَن ا

. ن مجیــد اســ ــر دردهــای دنیــوی و اخــروی مــى خواهیــد 
گــر همــه مــرد  رماینــد: »ا حســین؟ مــى   حضــر علــى بــن ا
گر همــراه و انیس و مونس  ن ا ــر نهــا مــن در دنیا باشــمت  بمیرنــد و 

.» ــرس نخواهــم داشــ مــن باشــدت 
ن در زندگى ما راه  ــر اب  ى دارد کــه در ان ــه جــای خوشــبخ ب  ا
علیــم  ــظ و  کــزی بــرای ح حمــده امــروزه مرا ت ا کــرده اســ پیــدا 
ن انگشــ شــمار  ــر ــان  ظ ــر روزی حا گ ت ا ــر شــده اســ ن دای ــر

ن  ــر ــظ  ه اســ و بایــد ح بودنــد امــروزه ایــن امــر رشــد خوبــی داشــ
ن مجیــد باشــد. ــر هــم  دمــه  م

ن  ــر ــر هــم در کنــار  ت ع ــر نیســ ن دور از ع ــر هــم  ــه  ب  ا
ــق  وانیــم مو ــرار دهیــم مــى  کنــار هــم  گــر هــر دو را در  اســ و ا

باشــیم.
ه حجــاب  ن نیــز وجــود دارد مســ ــر  یکــى از مســائل امــروز کــه در 
ن مجید دو زن را  ر ن بیاموزیمت  ر ت ســبک زندگى را باید از  اســ
عا زنــان جامعه  ــ نمونــه بودنــد. وا ــى مــى کنــد کــه از نظــر ع معر
ند ســبک زندگــى را بیاموزنــد بایــد از ایــن دو  ــه منــد هســ مــا کــه عا

گــو بگیرند.  زن ا
ْ َرِبّ اْبــِن  ــ اَ َ ْرَعــْوَن ِإْذ  ِ  َ َ

َمُنــوا اْمــَر ِذیــَن 
ّ
َل ِ ــًا  َ  »َو َضــَرَب اَهُّ َم

ِنى ِمَن  ْرَعــْوَن َوَعَمِلــِه َوَنِجّ ِ ِنى ِمــْن  ــِة َوَنِجّ َجَنّ ــى اْ ِ ــا  ً ــى ِعْنــَدَك َبْی ِ
صرهــا  ت  ــرو و زندگــى داشــ رعــون  ِمیــَن«ت همســر  ِ ا

َظّ ِ ا ــْو َ ْ ا
کــردت حاضــر شــد بــه چهارمیــخ  کــردت زندگــى شــاهانه را رهــا  را رهــا 
وحیــد  ن  س  کــه ر کنــد  ــظ  ــوای خــودش را ح کشــیده شــود امــا 

. ى اســ و خداپرســ
ــى  گــر بخواهیــم جمعی ت مــا ا گــو اســ  امــروز زندگــى براســاس ا
گوهــای خوبــی را  گــو نشــان دهیــمت بایــد ا را نجــا دهیــم بایــد ا

کنیــم. ــى  معر
ــى مــى  ــاف معر ن را بــه عنــوان مظهــر ع ن  ــر کــه   زن دومــى 
یــِه ِمــْن  ِ ْخَنــا  َ َن َ ْرَجَهــا  َ  ْ ْحَصَنــ

َ
ــى  ِ

َّ َ ِعْمــَراَن ا کنــد »َوَمْرَیــَم اْبَنــ
. یَن« اســ ِ اِن َ ْ ْ ِمــَن ا ِبــِه َوَکاَنــ ُ َهــا َوُک ِ َرّبِ ْ ِبَکِلَمــا ــ َ ُروِحَنــا َوَصّدَ
ت حضــر  کــه بگذریــم دو زن هــم در اســا اســ  از ایــن هــا 
اطمــه زهــرا؟. زنــى  خدیجــه کبــری و دخــ گرامــى او حضــر 
یــار دارد و خانــواده ای مهــمت امــا بــرای  ریــش را در اخ ــرو  کــه 
ــب و ســه  ــ در شــعب ابــی طا ــش گذشــ و ر رو ــظ دیــن از  ح
کــه از  کــرد. ایــن بانــوی بــزرگ هنگامــى  گرســنگى زندگــى  ســال بــا 
ى هــای  کــه ســخ ت بــس  مــدت بعــد از چنــد روز درگذشــ شــعب در
ــرش  گــوی دیگــر هــم دخ . و ا ــ حمــل کــرد و از دنیــا ر راوانــى را 

. حضــر زهــرای مرضیــه اســ
راهــم کردنــد  نــى را  ر ضــای نورانــى و  کــه ایــن  ــرادی   از همــه ا

. شکر دار
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رویــج خنــده حــال  ار  امــه نمــاز خواســ اد ا  رییــس ســ
ــه دیــن و  ــان ب ه را در جــذب جوان در جامعــه شــد و ایــن مســ

. یرگــذار دانســ معنویــ بســیار 
اد  ــىت رییــس ســ رائ مســلمین محســن   حج الســا وا
ــر  ن و ع ــر امــه نمــاز در دوازدهمیــن جشــنواره سراســری  ا
ندماه جــاری در مرکــز  کــه 17 اســ حوزه هــای علمیــه خواهــران 
مدیریــ حوزه هــای علمیــه خواهــران برگــزار شــدت بــا اشــاره بــه 
وجــه بــه  نــى بــر  کــرده مب حصیــل  ــراد  کــه پیشــر ا ایــن 
ــران  یــا  : بــر اســاس نــص  ــ گ ت  ن اســ ن و عمــل بــه  ــر
یــد باشــدت  کــه بــرای انســان م ــ  گر را کریــم بایــد علومــى را 

.» یــد اســ نــه اینکــه بگوییــم »همــه علــو م
امــه نماز کشــور ادامــه داد: بخش عظیمى از  اد ا  رییــس ســ
دریــس مــى شــودت  علومــى کــه در حــال حاضــر در دانشــگاه هــا 
ت بلکه بــرای دانشــجویان ضــرر نیز به  ایــده اســ نهــا بــی  نــه 

همراه دارد.
 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد در دروس حــوزه هــای علمیــه 
: طــاب بایــد در حیــن  حــول صــور پذیــردت ابــراز داشــ
ــا  ه باشــند  واننــد و مهــار داشــ حصیــل علــو دینــى ب
ن کریــم را بــه صــور جــذاب بــرای جامعــه  ــر معــارف نورانــى 

کننــد. بییــن 

ســف از ایــن  ــا ابــراز  ــى ب رائ مســلمین   حجــ الســا وا
ــزود:  ت ا کــه معنــای خندیــدن در جامعــه مــا عــوض شــده اســ
کید کرده  ن کریــم بر »خندیــدن«  ر ــى اســ کــه  ایــن در حا
؛ مــرد نشــاط و شــادی را دوســ مــى دارنــدت بنابرایــن  اســ
ن هــا را بــه  ه باشــد  کــه یــک طلبــه مهــار داشــ هنگامــى 
ردیــد  وردت بــی  کامــًا شــرعى و حــال بــه خنــده در  صــور 
کــه  جــذب روحانیــ مــى شــوندت بــر ایــن اســاس بایــد بدانیــم 
کریــم را بــا شــادیت نشــاط و مهربانــى بــرای مــرد  ن  ــر بایــد 

کــرد. ســیر  بییــن و 
ن کریم  ــر ســیر  ن کریــم خاطرنشــان کــرد:  ــر ســر   ایــن م
ن را درک کنند  واننــد  بایــد بــه گونــه ای بیان شــود که مرد ب
ــا  هــم بــودن بایــد علمــى نیــز باشــد  و در همیــن حیــن ســاده 

اده هــای لز را ببرنــد. ن اســ واننــد از  اهــل علــم ب
ن کریــم بایــد در همــه ابعــاد زندگــى  ــر  وی بــا بیــان ایــن کــه 
کنیــمت  ن عمــل  ه باشــد و همــواره بــر اســاس  مــا حضــور داشــ
ــى شــوخى و خنــده و روضــه هــای مــان هــم  کــرد: ح ابــراز 
ن کریــم باشــد؛ بــر ایــن اســاس بایــد »خنــده  ــر بایــد بــر اســاس 
ب هــای  ا ن را در  ــر یــا  رویــج داده و  حــال« را در جامعــه 
بییــن  یلــم و کلیــپ بــرای مــرد  ت  ــى همچــون صــو ل مخ

کنیــم.

کریم بآ شآدی، ن  ر
نشآط و مهربآنی برای مردٗ 

بیین شود
خنده حال را در جامعه

کنیم  ترویج 
رائتی ٗ واٖمسلمین  حجت ااسا
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وع رخدادهای  مسلمین بهج پور از و  حج السا وا
ســامح  ســاهل و  کــه بــا  کشــور  ربرانگیــز در  رهنگــى و  ضــد 

اســف و نگرانــى کرد. برخــى مســؤولن نیــز همــراه شــده ابــراز 
پــورت  بهجــ  کریــم  عبدا مســلمین  وا الســا  حجــ   
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران در دوازدهمیــن جشــنواره 
کــه 17  ــر حوزه هــای علمیــه خواهــران  ن و ع ــر سراســری 
شــکر از همــه کســانى  دیــر و  ــم برگــزار شــدت بــا  ندماه در  اســ
ه اندت  ــر مشــارک داشــ ن و ع ــر کــه در برپایــی جشــنواره 
خــاب زمــان  ــه حائــز اهمیــ حســن ان : نک اظهــار داشــ
ــه  کــه در زادروز حضــر صدی برگــزاری ایــن جلســه اســ 

ــرار دارد. طاهــره؟ 
: جمهــوری  ــ گ کشــورت  ــاد از حواشــى اخیــر در   وی بــا ان
ت پاکــىت عبــاد و  اســامى عزیــز بــر پایــه اخــاصت مجاهــد
گیــرد و  ــرار  ظــ  کــه بایــد مــورد محا ــه اســ  گر ... شــکل 
ســوزانت مــرد را از  لیــد و د کــه مراجــع عظــا  ــه  بــه ایــن نک
ادن زنــان بــه ورزشــگاه ها برحــذر مى دارنــد؛ محیطــى که  رســ

کــرد. وجــه  ؛  ن حاکــم نیســ انه شــرایط خوبــی در  ســ م
 مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران حمایــ از هنجارهــای 
ــرد:  ک ــان  حــاد مــرد دانســ و بی ــه همــه  ماعــى را وظی اج
از هنجارهــای  کــه  اســ  مــرد  ــه همــه مســئولن و  وظی
کــراه  کــه در اســا ا کننــد؛ صحیــح اســ  ماعــى حمایــ  اج
یاق بــه ســم  وجــود نــدارد امــا ملــ عزیــز ایــران بــا اشــ
ه انــدت چــرا کــه ماهی دینى چنان مل مســلمان  پوشــش ر
بلیغــى شــده  اند. کــه پذیــرای چنیــن  را پــرورش داده اســ 

 وی از برگــزاری برخــى برنامه هــای هنجارشــکن همچــون 

: چــرا بــرای  ــ گ کــرد و  ــاد  برنامه هــای اخیــر بــرج میــاد ان
ــ  گاه دو زمیــن زدن ایــن پاکدامنــى و شــرا انســانى دســ
ــه شــودت بــه بهانــه جشــن ولد  ســخنى بگویــد کــه نبایــد گ
ــص  ى بلندپایــه بــا ر ابــل مســئو ــه؟ در م حضــر صدی
هنــگ مهیــج حیاســوزی  رانــهت صــدای زنانــه و  واز دخ و 
خــر مى گوینــد  راشــند و در  مى کننــد و دامنــه ایــن هنجــار را مى 

کودکانــى بیــش نبودنــد. کــه  اینهــا 
مســلمین بهجــ پور ضمن ابــراز نگرانى   حج الســا وا
امــور  و  پایــدار  ارزش هــا  گــر  ا  : ــ گ رهنگــىت  امــور ضــد  از 
اشــى  گــر ن ت مدیــران و مســئولن ا ضدارزشــى ممنــوع اســ
کب شــده اند  رویج دهندت حرا و بّین شــرعى مر حرکى را  م
رویــج  ار کننــدت چــه رســد بــه  غ ــى اســ عا و بایــد بــه درگاه حق 
ایــع کجــا  ابــل مــردان؛ ایــن و ــران در م ــص و پایکوبــی دخ ر
ظــار  از شــرا انســانىت حیــا و پاکدامنــى خبــر مى دهــد؛ چــرا ان
ریــاد نزنند و  دارنــد مراجــع نگــران نشــوند و حوزه هــای علمیــه 
چــرا نگرانــى خــود را از ایــن سایشــى کــه در ارزش ها و هنجــار در 

ت اعــا نکنیــم. حــال ایجــاد اســ
شــکر از پیــا  ــا  ــدای ســخنان خــود ب  وی همچنیــن در اب
کــرد: بــه طــور  یــ اه ســبحانى بــه جشــنوارهت بیــان  حضــر 
کــه مــا را بــا  شــکر مى کنــم  یــ اه ســبحانى  ویــژه از پیــا 
کردنــد و ان شــاء اه عنایــ ایشــان  یض  بیانــا خــود مســ
ــاب بــر ســر حوزه هــای علمیه  و ســایر مراجــع و رهبــر معظــم ان

باشــد.
اطمــه؟   مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران حضــر 
 : گــوی حــوزه عملیــه خواهــران دانســ و اظهــار داشــ را ا

ابراز نگرانی مدیر حوزه هآی علمیه خواهران از 
کشور  رهنگی در  ر برانگیز و ضد  أ رخدادهآی 

اهت و  ویت  ضرورت ت
یت علوٗ در حوزه کی تحصیل با
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کــه حــوزه علمیــه  رمــان  بلنــدی اســ  حضــر زهــرا؟ 
کنــد  لــه نزدیــک  ن  کــه خــود را بــه  ــاش اســ  خواهــران در 
شــکیل مى شــود بــرای  کــه  ارها و برنامه هایــی  مــا ســاخ و 

. اطمــه؟ اســ ــش در مســیر حضــر  ــای ن ای
بــر جامعــه  ربخشــى  ا را  ــه حوزه هــای علمیــه   وی وظی
: حوزه هــای علمیــه خواهــران جریانــى اســ  ــ گ دانســ و 
کــه کســى بــه  ربخــش باشــد؛ چــرا  ــه خــود مى دانــد ا کــه وظی
ــا بیامــوزد و بعــد راهــى خانــه شــود؛ بلکــه حــوزه  حــوزه نیامــده 
رگــذار  ا ــش  ن کــه  اســ  هذیــب  مــوزش و  بــرای  مکانــى 

ــداو ببخشــد. حضــر زهــرا؟ را در جامعــه 
مســلمین بهجــ پــور محدودیــ در   حجــ الســا وا
اهــى از رســا حــوزوی دانســ و  اهــ زنــان را کو مســائل 
بیــان کــرد: هــر گونــه نــگاه محــدود کننــده زنــان و خواهــران در 
هــم دیــن حــوزوی در جایــگاه مرجعی دینى  اهــ و  حــال 
مــدن از  ــاه  کو ــد  ــاق بی و حــل مســائل مــورد نیــاز زنــان ا

. ــه و رســا حــوزه علمیــه اســ وظی
نت  ــر گوهــای ارزشــمند در  ــى برخــى از ا  وی ضمــن معر
ن  شــ ن و از طریــق پیامبر عظیم ا ــر عــال در  : خــدای م ــ گ
گوهــای بســیار  و اوصیــای خــود در روایــا انســان ها را بــا ا
کــرده اســ و  نهــا را بیــان  کــرده و ویژگى  هــای  شــنا  ارزشــمند 
ى همســو بودن  عا یابی بــه رضایــ حــق  رمــوده کــه راه دســ

. بــا ایــن بــزرگان اســ
یه 12 ســوره   مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران با اشــاره بــه 
گــوی جامعــى بــرای زنــان  وانــد ا کــرد: زن مى  کیــد  حریــمت 
َمُنــوا  ِذیــَن 

ّ
َل ِ یــه  اریــخ باشــدت بیــان  و مــردان مؤمــن در طــول 

گو  وانــد ا ت یعنــى بــرای همــه مؤمنــان مى  لمؤمنــا اســ نــه 
ــرد طغیان گــری  حــ ســلطه  کــه  ســیه  باشــدت زنــى ماننــد 
ــر پاکدامنــى همچــون حضــر  رعــون اســ و دخ ماننــد 
نهــا حضــر  لــه   مریــم؟ و شــخصی های دیگــری کــه در 
ند. گوهــای خوبی برای مؤمنان هســ ــرار دارد ا اطمــه؟ 

 : ــ گ حریــمت  یــه 12 ســوره  ــه از  کیــد بــر ســه نک  وی بــا 
حریــم روی  یه 12 ســوره  ــه اول ایــن اســ کــه خداونــد در  نک

ت  کــرده اســ کیــد  پاکدامنــى و حیــاء حضــر مریــم؟ 
کیــد دارد بایــد در  حوزه هــای علمیــه کــه بــر پاکدامنــى و حیــاء 

ــد بــردارد. مســیر حضــر 
مســلمین بهجــ پــور ادامــه داد: وجــود   حجــ الســا وا
؟ نیــاز بــه رحــم پاکــى  ى همچــون حضــر امــا شــخصی
ن شــکل بگیــرد و هــر  وانــد در  کــه ایــن شــخصی ب دارد 
رص  ــدار  اهــى شــود بــه همان م انــدازه کــه در پاکدامنــى کو
شــکل گیری شــخصی های عظیمــى همچــون مرحــو امــا 
رمــود »از  خمینــى از دســ مــى رود و چــه زیبــا حضــر امــا 

دامــن زن مــرد بــه معــراج مــى رود«.
اده  ابل اســ ه  ى را نک ربی  وی ضرور زیرســاخ های 
صدیق کلما  ــه دیگــر  : نک ــ یــه دانســ و گ دیگــر از ایــن 
ــى داردت ماننــد  ربی کــه زیرســاخ  ــب مرحلــه ای اســ  ک و 
کــه  نــو بــه  معنــای بندگــى عملــى و خشــوع  ت ایمــانت  اســا
شــکیل مى شــودت زن  ى  ــ بندگــى در چنیــن زیرســاخ ی ح
کــه محصــول  یــ بســیار عظیمــى دارد  گــوی مســلمان ظر ا
ی  صانه اســ و زنان مســلمان این ظر عباد شــبانه و خا

را دارنــد.
ه ســومى که   مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران در بیان نک
: از ســیره حضــر  ــ گ حریــم برداشــ مى شــودت  یــه 12  از 
 ْ ــ َکاَن ــر »َو  عبی ــا  ن ب ــر ــه  ک ــ  ــى اس ــى عمل ــ و بندگ اطاع
یــَن« از او یــاد مى کنــدت یعنــى روش ایشــان در سراســر  ِ اِن َ ْ ِمــَن ا
ــران  ت ســیمای دخ زندگــى اطاعــ عملــى و عبــاد اســ
وانند ســال ها  ا ب مجــرد و بانــوان مســلمان کــه کمک مى کنــد 
کــه بــرای عبــادا خــود برنامــه  خــود را نگــه دارنــدت زنــى اســ 

ه باشــد. داشــ
علمیــه  هــای  حــوزه  وظایــف  شــریح  بــا  پایــان  در  وی   
نچــه امــروز از حوزه هــای علمیــه خواهــران   : ــ گ خواهــرانت 
ــا  ــل ب حصی ــ و  اه ــودت  ــ ش وی ــد  ــه بای ک ــ  ــار اس ظ ان
کلیــف  ت رســا حوزه هــای علمیــه و  یــ علــو اســ کی
بیــن  نبایــد  و  اســ  حصیــل  از  پــس  مرحلــه  در  حــوزوی 

کــرد. ی خلــط  موریــ و مســئو م
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ــه  ــادران در جامع ــر م گ : ا ــ گ ــکندری  ــا اس ــ الس  حج
ن  ــر ــى  ربی ینــده از  ه باشــندت نســل  شــنایی داشــ ن  ــر بــا 

محــور بهــره منــد خواهنــد شــد.
معــاون  اســکندریت  رضــا  مســلمین  وا حج الســا   
بلیغــى حوزه هــای علمیــه خواهــران در دوازدهمین  رهنگــى 
علمیــه  حوزه هــای  ــر  ع و  ن  ــر سراســری  جشــنواره 
ندماه در مرکــز مدیریــ حوزه هــای  کــه روز 17 اســ خواهــران 
ن کریــم  ــر کــه  علمیــه خواهــران برگــزار شــدت بــا اشــاره بــه ایــن 
ن کریم  ــر  : شــامل همــه ابعــاد زندگــى انســان مــى شــودت گ
کــرده  بــرای همــه بخــش هــای زندگــى انســان برنامــه ریــزی 
ن  ت بنابرایــن ضــروری اســ بــه همــه برنامــه هــای  اســ

کنیــم. عمــل 
ــزود:  کــرد و ا کیــد  کریــم  ن  ــر یــا  دبــر در  ــزو   وی بــر 
ن مجیــد ایــن اســ  ــر یابی بــه معــارف نورانــى  نهــا راه دســ
ــوه  ه باشــیم و در ایــن راه از  دبــر داشــ ن  هــم معانــى  کــه در 

کــه همــان حجــ درونــى اســ بهــره بجوییــم. ــل  ع
ن  ر بلیغــى حوزه هــای علمیــه خواهــران  رهنگــى   معــاون 
 : کــرد و بیــان داشــ ــى  ــر را ِعــدل یکدیگــر معر کریــم و ع
ــر  کــه بــه وســیله ع ه مــى شــود  کریــم هنگامــى دانســ ن  ــر

بییــن شــود. ســیر و 
بــه  اشــاره  بــا  اســکندری  مســلمین  وا الســا  حجــ   
باغــه از برنا مه هــای اصلــى حوزه هــای علمیــه  اینکــه نهج ا
وجــه بــه اینکــه برخــى  کــرد: بــا  ت خاطرنشــان  خواهــران اســ

همیــده مــى شــودت  باغــه بســیار ســخ  خطبــه هــای نهــج ا
ــرار  عــه  ضــرور دارد چندیــن بــار در ســال مــورد بررســى و مطا

گیــرد.
ــا  ــران ب ــه خواه ــای علمی ــى حوزه ه بلیغ ــى  رهنگ ــاون   مع
ــرای مــرد جامعــه  ــد ب ــى بای ن ر اهیــم  ــه م ک ــر ایــن  ــد ب کی
علمیــه  حــوزه  طــاب  ــر  ک ا  : داشــ عنــوان  شــودت  بییــن 
ند و ایــن موضــوع بســیار  ــم هســ کری ن  ــر ــظ  خواهــران حا
کــه  ه ای  ن مســ ــ  گ ــ بایــد  ی ت امــا در ح ارزشــمند اســ
. نــى اســ ر اهیــم  ــى مــى شــودت بحــ درک م ل ــر  مهــم 
ــر  ن و ع ــر  وی هــدف از برگــزاری جشــنواره سراســری 
در  طلبــه  خواهــران  رشــد  را  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
ــه اینکــه  وجــه ب ــا  نــى دانســ و ادامــه داد: ب ر عرصه هــای 
ی  ــوان از این ظر ــه بســیاری به هنــر دارندت مى  بانــوان عا
کــرد. اده  نــى در ســطح جامعــه اســ ر اهیــم  رویــج م بــرای 
کــرد:  مســلمین اســکندری خاطرنشــان   حجــ الســا وا
ــر  ن و ع ــر ــر در جشــنواره سراســری  ن حــدود 12 هــزار 
مــار  کــه ایــن  کرده انــد  حوزه هــای علمیــه خواهــران شــرک 
جشــنوراه  ایــن  در  شــرک کنندگان  کــه  اســ  ن  از  کــى  حا
ه انــد. ه رشــد چشــمگیری داشــ نســب بــه ســال هــای گذشــ
موضوعــا  در  طلبــه  خواهــران  رده  گســ حضــور  از  وی   
زود: این موضوع نشــان  وایــی ایــن جشــنوراه خبــر داد و ا مح
از پیشــر حوزه هــای علمیــه خواهــران در زمینــه مباحــ 
مــار در موضوعــا  کــه براســاس  ــر داردت چــرا  ن و ع ــر

ه ایم. ــا ۳00 درصــد رشــد داشــ وایــی حــدود 200  مح
ــران در  ــه خواه ــای علمی ــى حوزه ه بلیغ ــى  رهنگ ــاون   مع
ن  ــر ــا  ــه ب ــادران در جامع ــر م گ ــه ا ک ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب پای
ن محــور  ــر ــى  ربی ینــده از  ه باشــندت نســل  شــنایی داشــ
وجه بــه اینکه مــادران  ور شــد: با  بهــره منــد خواهنــد شــدت یــاد
ینــده  رزنــدان و نســل  ربیــ  کلیــدی در  ــش  در جامعــه ن
ه باشــندت بــی  شــنایی داشــ نــى  ر اهیــم  گــر بــا م دارنــدت ا
ــرار خواهنــد  ــر  ن کریــم و ع ــر رزندانشــان در مســیر  شــک 

. ــ گر

رشد چشمگیر طاب 
نی ر خواهر در مبآح 

رآنی باید برای  اهیم  م
مردٗ جامعه تبیین شود

رهنگی تبلیغی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران
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صویر دوازدهمین جشنواره به روای 
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هناٗ خانوادگیناٗمدرسهشهراستانردیف عنوان مساب

ى1 زهراء؟مراغهذربایجان شر اهیم سطح ۳ و 4حق زادهزهرااطمه ا رجمه و م

ى2 زهراء؟مراغهذربایجان شر اهیم سطح ۳ و 4حیدرییروزهاطمه ا رجمه و م

ى۳ زهراء ؟بریزذربایجان شر اهیم سطح ۳ و 4عاصمىسباا رجمه و م

زهراء»سا اه علیها«باده طشکارس4 اهیم سطح ۳ و 4خواجهپریجانا رجمه و م

ههی اه ایروانىمم5 اهیم سطح ۳ و 4ریای اردکانىا رجمه و م

هان6 ون؟شاهین شهراص خصصى نرجس خا میزان سطح۳مومنىاطمه سادامرکز  ا

زهراء»سا اه علیها«باده طشکارس7 میزان سطح۳خواجهپریجانا ا

زهرا؟خویذربایجان غربی8 باغهعلى محمدیریاا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

9
چهار محال 

یاری وبخ
باغهرضویسیده کبریزینبیه سا اه علیهاارسان ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

یهسمنانسمنان10 ساداعصم باغهحسینىسکینه ا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

یهسمنانسمنان11 باغهبلندیاعصم ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

یهسمنانسمنان12 باغهادیبىمعصومهعصم ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

زهراء»س«گراشارس1۳ باغهیهىزینبا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

زهرا سجن شهرارس14 باغهشکاریسمانهاطمه ا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

باغهنکوئیانسمیهاطمیهساارس15 ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

«گراشارس16 سا زهراء»علیهاا باغهخواجه پوراطمها ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

باغهخدادادانهاطمیهساارس17 ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

رکاشانم18 باغهونئىربابهکو ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

سنجانکرمان19 باغهمحمدزادهاطمهحضر زینب کبری؟ر ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

زهرا؟صحنهکرمانشاه20 رسمانها باغهایی  ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

اسآمی برگزیدگآن نهآیی دوازدهمین
ند 96 ن و عترت  اس ر جشنواره 
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زهرا؟صحنهکرمانشاه21 باغهخزاییمنها ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

ان22 ولگلس باد ک هدیعلى  باغهجهشزهراشهیده بن ا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

اطمها ابیها؟یزد2۳
خدادادی على 

بادی
باغه ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

زهرا؟مم24 کرجامعه ا باغهحسینىا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

زهراوسخراسان25 باغهصدیقائزه صدیقاطمه ا ن ونهج ا ر ظ موضوعى  ح

ى26 زهرامرندذربایجانشر سیر نمونه سطح 2خوندنژادمعصومهاطمه ا

ى27 زهرامرندذربایجانشر سیر نمونه سطح 2حسین پوراطمه اطمه ا

زهراء؟خلخالاردبیل28 هاا سیر نمونه سطح 2وکلىا

«گراشارس29 سا زهراء»علیهاا سیر نمونه سطح 2سبزواری نرگسا

سنجانکرمان۳0 سیر نمونه سطح 2محمدزادهاطمهحضر زینب کبری؟ر

زهرا؟صحنهکرمانشاه۳1 سیر نمونه سطح 2عامریحسناا

ان۳2 ولگلس رعلى ابادک بنینکو سیر نمونه سطح 2ناروئىا ا

ان۳۳ ولگلس رعلى ابادک سیر نمونه سطح 2نورییاکو

سیر نمونه سطح 2منصوریمنهزینبیهایوانایا۳4

هان۳5 باداص هااطمیه؟نجف  شاریا باغه سطح 2ا اهیم نهج ا رجمه و م

هان۳6 هکریمه اهل بیخوانساراص باغه سطح 2یزدان نژادرش اهیم نهج ا رجمه و م

زهراخراسان۳7 باغه سطح 2منیدریطیبها اهیم نهج ا رجمه و م

کىاطمهحضر نرجس ؟بیرجندخراسان۳8 باغه سطح 2ما اهیم نهج ا رجمه و م

باغه سطح 2ابراهیمىرزانهپیروان حضر زهراخراسان۳9 اهیم نهج ا رجمه و م

زهراگناوهبوشهر40 باغه سطح 2یراویمناا اهیم نهج ا رجمه و م

رزوینزوین41 سیر نمونهموسویسمیه بیگمکو زن در 

سیر نمونهریزوندیسارااما خمینى رهکرمانشاهکرمانشاه42 زن در 

زهرا؟صحنهکرمانشاه4۳ سیر نمونهبخشیانسیده شهربانوا زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه44 سیر نمونهامامىرنوشا زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه45 سیر نمونهپرماسمیها زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه46 سیر نمونهپرنونحدیا زن در 

هناٗ خانوادگیناٗمدرسهشهراستانردیف عنوان مساب
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زهراءگیان غربکرمانشاه47 سیر نمونهرحمانىروزانا زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه48 سیر نمونهرضاییمعصومها زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه49 سیر نمونهکریمىریدها زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه50 ىشهاا سیر نمونهمرو زن در 

زهراءگیان غربکرمانشاه51 بارزهراا یان  سیر نمونههم زن در 

راینخراسان52 زهراء؟اس انىعاطمه ا سیر نمونهمحمدی  زن در 

راینخراسان5۳ زهراء؟اس پورملیحهاطمه ا سیر نمونهبرا زن در 

زهراگناوهبوشهر54 سیر نمونهیراویمناا زن در 

زهراگناوهبوشهر55 ها ی سیر نمونهموساییع زن در 

ربادهارس56 شعرنظری ژیاکو

زهرا سشیرازارس57 شعرحلیمىخدیجه ا

ن ادبیشمسینىکبری اطمیه؟زوینزوین58 م

زهرا سشیرازارس59 ىپروانه ا ن ادبیبهش م

ارسىخادمىمریم حضر معصومه؟جمبوشهر60 ه از عربی به  ا رجمه م

هان61 هاناص زهرااص اطمه ا خصصى  را سادا مرکز  ابموسوی زادهاح ک

یهسمنانسمنان62 مىخدیجه عصم اببهاررس ک

هان6۳ هاناص هده امیناص بى نسبىشیما مج (طا ه گند هنری معرق )سا

برز64 شهرا مؤمنینکما رشکاویانىزهرا ا ا ابلو  هنری 

ان65 بادرس ه اطمیهخر  رش یک(موسویسیده  صویرسازی)گرا هنری 

هان66 ونشاهین شهراص منظریسمیهنرجس خا هنری خا

هان67 باداص لم زنىپورپیرعلىریبا اطمیهنجف  هنری 

هان68 زهراء؟خمینى شهراص کاریحسینىزهرا سادا ا هنری مینا

زهراء؟صحنهکرمانشاه69 ىزهرا ا اشىدوس هنری ن

ذهیبحدادیاننعیمه اطمیهابهرزنجان70 هنری 

ربادهارس71 هنری معرقعابدیراضیهکو

زهراءگله دارارس72 هنری خوشنویسىعابدناهید اطمه ا

هان7۳ هاناص نوراص ى(نوروزیاطمه جامعه ا )صنایع دس هنری چر

هناٗ خانوادگیناٗمدرسهشهراستانردیف عنوان مساب
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ان74 بادرس رائ بیرانوندخدیجهمعصومیه »سا اه علیها«خر 

ان75 یه»سا اه علیها«رامهرمزخوزس رائ پیرمرادیعصمحضر ر

برز76 یعکرجا رائمحمدیزهرا ب

ان77 زهراء »سا اه علیها«بادانخوزس رائغانمىمنه اطمه ا

زهراء»سا اه علیها«وسخراسان رضوی78 ائزه اطمه ا
صدیق حسن 

باد
رائ

ان79 دسسره«بندر اماخوزس رائعبیداویاطمه اما خمینى »

هان80 خمینى شهراص
زهرا »سا اه  اطمه ا خصصى  مرکز 

علیها«
ظ کلمرادیاطمه  ح

زهرا)»سا اه علیها«مم81 کرجامعه ا ظ کل حسینىا ح

هان82 هاناص اص
زهرا»سا  اطمه ا ى  موزش عا موسسه 

اه علیها«
ظ کلضرابیزهرا  ح

هان8۳ یعىمریمعلمیه معصومیه »سا اه علیها«شهرضااص ظ 20 جزء ر ح

برز84 زهرا»سا اه علیها«کرجا یه ا ظ 20 جزءعسگریر ح

هیا-ران و بیدگلم85 ظ 20 جزءخلی ح

یه »سا اه علیها«مشهدخراسان رضوی86 بهاطمهحضر ر ظ 15 جزءحى طر ح

کمرکزی87 زهراء»سا اه علیها«ارا ههیمه ا رس ظ 15 جزء ج ح

غدیرهرانهران88 ظ 15 جزءخدایاریمائده ا ح

هان89 زهرا»سا اه علیها«خمینى شهراص ظ 10 جزء بنى هاشمىیا سادااطمه ا ح

زهرا )»سا اه علیها«مشهدخراسان رضوی90 ائزه اطمه ا
صدیق حسن 

باد
ظ 10 جزء ح

هان91 هاناص هده امیناص ىزهرهمج ظ 10 جزء مش ح

هخموشىسیه حضر زینب سا اه علیهاران و بیدگلم92 ا م

هان9۳ هاناص بیار زهرازهرای مرضیه سا اه علیهااص ه  ا م

ه مهدیهسمیهحضر زینب سا اه علیهاران و بیدگلم94 ا م

اما حسین؟صرشیرینکرمانشاه95
ى سمیه  سارا نج
هنگرانى محبى 

ه ا م

هناٗ خانوادگیناٗمدرسهشهراستانردیف عنوان مساب
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