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دوهفته نامه سراسری فرهنگی و اجتماعی

n   a   m   a   y    h   o   w   z   e   h   .   i   r
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور مطرح کرد:

با همکاری بسیج  الزهرا)س( فامنین  نشست مهدویت در مدرسه علمیه خواهران 
طالب این مدرسه برگزار شد.

»خانم سمیه نقوی« استاد حوزه، در این نشست گفت: کسی که خود را منتظر 
جهت  در  اعمالش  تا  دهد  خرج  به  دقت  خود  رفتار  به  نسبت  باید  می داند  ظهور 

زمینه سازی ظهور باشد.
وی با بیان اینکه ما باید علت طوالنی شدن غیبت امام زمان)عج( را در رفتار خود 

جستجو کنیم، گفت: انتظار فرج به معنای بی تفاوت ماندن و عمل نکردن نیست.
استاد حوزه علمیه خواهران در پایان گفت: با توجه به آیات و روایات، منتظر واقعی 
ظهور کسی است که با دوری از گناهان و اعمال نیک، به زمینه سازی ظهور کمک 

می کند. در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مالی  اداری  معاون  معارفه  و  تودیع  مراسم 
مرکز  در  که  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
شد،  برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
این  در  موقت  به صورت  ما  همه  واقع  در  گفت: 
علمیه  حوزه های  مجموعه  این  و  هستیم  مرکز 
باید  همه  لذا  می ماند؛  باقی  که  است  خواهران 

برای پیشرفت این مجموعه تالش کنیم.
عبدالکریم  »حجت االسالم والمسلمین 
تغییر  و  جابجایی ها  اگر  افزود:  بهجت پور« 
نگیرد،  پست ها در بخش ها و سازمان ها صورت 
افزوده  مجموعه ها  به  نوگرایی  و  نو  تجربه های 
دیگران  برای  فرصت  ایجاد  و  نوگرایی  نمی شود؛ 

موجب پیشرفت مجموعه خواهد شد.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه بابیان اینکه دل 
نبستن به  مسئولیت ها و آزاد زیستن رسم مؤمنین 
در  را  خود  که  کسانی  کرد:  اظهار  است،  حقیقی 
معرض ارزیابی دیگران قرار داده و از پیشنهادهای 
استفاده  تجربه خود  و  افزایش علم  برای  دیگران 
کنند، پیشرفت و اعتالی بیشتری خواهند داشت.

عبداللهی«   اصغر  »آقای  از  تشکر  ضمن  وی 
علمیه  حوزه های  مالی  اداری  پیشین  معاون 

خواهران، بیان کرد: آقای عبداللهی در معماری 
نقش  خواهران  علمیه  حوزه های  فعلی  ساختار 
برای  زیادی  تالش های  و  داشتند  مؤثری  بسیار 
رشد و پیشرفت  حوزه های علمیه خواهران کردند.
ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  حوزه های  در  توانست  عبداللهی  آقای  داد: 
خواهران ظرفیتی را فراهم کند که این مجموعه بتواند 
فعالیت های خود را بانشاط و به خوبی انجام دهد؛ او 
رشد  در  دوراندیشانه  و  دارد  بودجه  از  درستی  درک 

زیرساخت های حوزه کمک های زیادی کرده است.
وی افزود: مجددًا از زحمات آقای عبداللهی 
در  متعال  خداوند  از  او  برای  و  می کنم  تشکر 
البته آقای  همه زمینه ها تقاضای موفقیت دارم؛ 
مجلس  با  علمیه  حوزه  رابط  به عنوان  عبداللهی 
شورای اسالمی نیز همچنان به فعالیت و خدمت 

به حوزه های علمیه می پردازند.
در  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
آقای  خدمات  و  زحمات  از  تشکر  ضمن  ادامه 
اداری  پیشین  قائم مقام  جعفری«  استاد  »احمد 
کرد:  بیان  خواهران،  علمیه  حوزه های  مالی 
آرام بخش  معلم  یک  مانند  جعفری  استاد  آقای 
در  مشورت  برای  او  نظرات  از  همیشه  که  است 

تصمیم گیری های مرکز استفاده کردیم و به امید 
آقای  وجود  از  نیز  آینده  در  حتمًا  متعال  خداوند 

استاد جعفری بهره مند خواهیم شد. 
مالی  اداری  معاون  معرفی  به  ادامه  در  وی 
و  پرداخت  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
غالمحسین  »آقای  با  بنده  آشنایی  کرد:  اظهار 
محمدی زاده« به دهه ۶۰ در شهرستان دزفول بر 
می گردد که ریاست جهاد سازندگی دزفول در آن 

سال ها بر عهده وی بود. 
ادامه  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
برای  زیادی  زحمات  محمدی زاده  آقای  داد: 
ادامه  در  و  کشید  مقدس  دفاع  امور  پشتیبانی 
را  جنگ  لجستیک  مسئولیت  تحمیلی،  جنگ 
است  دقیق  نگاهی  دارای  وی  گرفت؛  عهده  بر 
را  درلحظه  تصمیم گیری  و  مسأله  حل  توانایی  و 
محمدی زاده  آقای  دیگر  مسئولیت های  از  دارد؛ 
نیز ریاست دانشگاه آزاد دزفول با حدود ۲۴ هزار 

دانشجو بوده است. 
حوزه های  مالی  اداری  بخش  کرد:  بیان  وی 
سیاست های  قطعی  تابع  باید  خواهران  علمیه 
مرکز باشد و باید نسبت به سیاست های این مرکز 
خود را به روزرسانی کند و بر اساس آن عمل نماید.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره 
علمیه  حوزه های  محوری  مدرسه  سیاست  به 
خواهران بیان کرد:  وقتی می خواهیم ابتکار عمل 
برای  و  ببریم  باال  را  علمیه خواهران  مدارس  در 
فعالیت های  باید  کنیم،  سرمایه گذاری  مدارس 
قرار  موردحمایت  را  طلبه  خواهران  خودجوش 
را روی  تمرکز خود  این است که  ما  بنای  دهیم؛ 
تربیتی،  توانایی های  بر  و  داده  قرار  مدارس 
پژوهشی و آموزشی طالب نظارت داشته باشیم.

پایدار  منابع  ایجاد  با  باید  اینکه  بابیان  وی 
را  آن ها  رابطه  خواهران،  علمیه  مدارس  برای 
کرد:  اظهار  کنیم،  قطع  مرکز  با  مالی  نظر  از 
توانمند  به قدری  باید  خواهران  علمیه  حوزه های 
توانایی  مرکز،  به  نیاز  بدون  و  به تنهایی  که  شوند 

تصمیم گیری  داشته باشند. 
پایان  در  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
خاطرنشان کرد: بخش اداری مالی مرکز مدیریت 
سخت ترین  از  یکی  خواهران  علمیه  حوزه های 
دارد؛  برعهده  مدرسه محوری  روال  در  را  وظایف 
چراکه این بخش باید به گونه ای به وظایف خود 
مدرسه محوری  روال  صورت طبیعی  که  بپردازد 

انجام شود و این مجموعه دچار مشکل نشود.

افزایش توان تصمیم گیری 
مدارس علمیه خواهران

معاون اداری مالی جدید حوزه های علمیه 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  کشور  خواهران 
معاون اداری مالی حوزه های علمیه خواهران 
کشور که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد گفت: نکته ای که باید در 
عملکرد خود به آن توجه زیادی داشته باشیم 

مسأله ثبات در منابع مالی است. 
با  محمدی زاده«  عبدالحسین  »آقای 
حوزه های  مالی  استقالل  ضرورت  بر  تأکید 
اظهار کرد: هرچه حوزه های علمیه  علمیه، 
مستقل تر عمل کنند، سیر صعودی کمی و 

کیفی آن ها نیز بیشتر خواهد شد.
در  شده  اتخاذ  سیاست  به  اشاره  با  وی 
مدرسه  بر  مبنی  خواهران  علمیه  حوزه های 
باید  که  دیگری  نکته  کرد:  بیان  محوری، 
مدارس  در  تمرکز  باشیم  داشته  توجه  آن  به  
علمیه خواهران و توجه به صف است؛ چراکه 
صف و مدارس علمیه خواهران خاکریز اول 

ما و فلسفه وجودی مرکز و ستاد هستند.
ضرورت  بر  تاکید  با  محمدی زاده  آقای 
پایدار برای مدارس علمیه  ایجاد منابع مالی 
خواهران کشور، عنوان کرد: نگرش  اعتقاد 
ما باید این باشد که مدارس علمیه خواهران 

دارای منابع مالی ثابت و مستحکم باشند.
علمیه  حوزه های  مالی  اداری  معاون 
خاطرنشان  پایان  در  کشور  خواهران 
و  »عبداللهی«  آقایان  زحمات  از  کرد: 
پیشین  قائم مقام  و  معاون  »استادجعفری«، 

خواهران  علمیه  حوزه های  مالی  اداری 
زحمات  ایشان  چراکه  می کنم؛  قدردانی 
حوزه های  پیشرفت  و  اعتالی  برای  زیادی 

علمیه خواهران کشیدند.
گفتنی است آقای اصغر عبداللهی در این 
و  روح  طهارت  گفت:  سخنانی  طی  مراسم 
اخالص مهم ترین عامل موفقیت در بخش 

اداری مالی است.
حوزه های  مالی  اداری  پیشین  معاون 
بودن  سرباز  اینکه  بابیان  خواهران   علمیه 
همواره  علمیه  حوزه های  مقدس  سنگر  در 

برای ما یک افتخار بوده است، اظهار کرد: 
فعالیت کردن در این فضای مقدس می تواند 

موجب عاقبت به خیری ما شود.
بخش  کرد:  خاطرنشان  عبداللهی  آقای 
اداری مالی همیشه با درخواست های زیادی 
این  مسئولین  و  کارکنان  اگر  و  است  روبرو 
بخش دارای اخالص و طهارت روح نباشند 

به مشکل بر خواهند خورد.
مالی  اداری  بخش  کرد:  تصریح  وی 
و  است  معاونت  پرزحمت ترین  و  حساسترین 
به  این بخش  در  بی نظمی  اگر کوچک ترین 

دچار  نیز  مرکز  بخش های  سایر  بیاید  وجود 
مشکل خواهند شد.

معاونت  گفت:  پایان  در  عبداللهی  آقای 
را  قلب  حکم  سازمان  یک  برای  مالی  اداری 
می کند؛  تضمین  را  مجموعه  حیات  و  دارد 
و  عمیق  حساس،  کاماًل  بخشی  معاونت  این 
استراتژیک است و تصمیم گیری در این بخش 
باید با دقت ویژه ای انجام شود؛ البته با توجه به 
دیدگاه بنده به آقای محمدی زاده، وی قطعًا در 
علمیه  مالی حوزه های  اداری  معاونت  منصب 

خواهران کشور موفق خواهند بود.

علمیه  حوزه های  مدرسه محوری  سیاست  به  اشاره  با  بهجت پور«  والمسلمین  »حجت االسالم 
برای مدارس  و  ببریم  باال  را  ابتکار عمل در مدارس علمیه خواهران  خواهران گفت:  وقتی می خواهیم 
سرمایه گذاری کنیم، باید فعالیت های خودجوش خواهران طلبه را موردحمایت قرار دهیم؛ بنای ما این 
است که تمرکز خود را روی مدارس قرار داده و بر توانایی های تربیتی، پژوهشی و آموزشی طالب نظارت 

داشته باشیم.

حوزه های علمیه خواهران باید به قدری توانمند شوند که بدون نیاز به مرکز، توانایی تصمیم گیری  داشته باشند. 

معاونت اداری مالی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران یکی از سخت ترین وظایف را در روال 
مدرسه محوری برعهده دارد؛ چراکه این بخش باید به گونه ای به وظایف خود بپردازد که صورت طبیعی 

روال مدرسه محوری انجام شود و این مجموعه دچار مشکل نشود.

انتظار به معنای بی تفاوت ماندن 
و عمل نکردن نیست

معاون اداری مالی حوزه های علمیه خواهران کشور:اقبل توهج خوارهان طلبه

مدارس علمیه خواهران در مرکز توجهات ما  هستند
»آقای غالمحسین محمدی زاده«: نگرش  اعتقاد ما باید این باشد که مدارس علمیه خواهران دارای منابع مالی ثابت و مستحکم باشند.

کارگاه آموزش روش تبلیغ نوین
برگزاری  از  هرمزگان  استان  کیش  جزیره  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 

نخستین کارگاه روش تبلیغ نوین در این مدرسه خبر داد.

 خانم »وجیهه روحبخش« در گفت و گو با »نمای حوزه« گفت: نخستین کارگاه آموزش 
روش تبلیغ در راستای آموزش شیوه های تبلیغ نوین و در قالب کالس داری با حضور  طالب 

و دانش آموختگان مدرسه علمیه الزهرا)س( کیش در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه به آموزش شیوه های نوین و مهارت های روش کالس داری و 

سخنرانی پرداخته شد.
وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح تبلیغی مبلغین مدرسه و همچنین ایجاد 

انگیزه برای تبلیغ طالب دانست.



نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

۲گزارش

»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور همراه با هیأتی متشکل از حجج اسالم آقایان »واحد«، 
استان  خواهران  علمیه  حوزه   از  »خلج«  جعفری«،  »استاد  آقایان»خالقی«،  و  »موالیی«  »ابراهیمیان«، 

اصفهان بازدید نمودند.

هیأت  و  مؤسسین  مدیران،  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  نشست 
امنای مدارس علمیه خواهران استان اصفهان

نشستی با حضور  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور و هیئت همراه و 90 نفر از  مدیران، مؤسسین 
و هیأت امنای مدارس علمیه خواهران استان اصفهان در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 

برگزار شد.

گزارش مدیر حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان
در ابتدای این نشست »حجت االسالم والمسلمین ابطحی« مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
گفت: قبل از انتصاب بنده، همه مدارس علمیه خواهران استان اصفهان تحت اشراف و نظارت مستقیم 
مرکز مدیریت قم بود و از ابتدای سال ۸۶ حضرات آیات »شرعی)ره(«، »مظاهری«، »مقتدایی« و »طباطبایی« 

بنده را به عنوان مدیر حوزه  های علمیه استان اصفهان معرفی و منصوب  نمودند. 

درخشش مدارس علمیه خواهران استان اصفهان در سطح کشور
وی با بیان اینکه همواره مدارس علمیه خواهران استان اصفهان از درخشش خوبی در کشور برخوردار 
بوده و به اعتراف بسیاری از مسئولین حوزه های علمیه خواهران، اصفهان یکی از استان های فعال و نمونه 
در کشور معرفی شده است، گفت: هرساله، چهار جلسه با مدیران حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان 

برگزار می شود که بعضًا با حضور مؤسسین و رؤسای هیئت امنای مدارس علمیه خواهران همراه است. 
علمیه  مدارس  استادان  بخش  در  گرفته  صورت  ارزیابی  به  اشاره  با  ابطحی  حجت االسالم و المسلمین 
استادان حوزه علمیه خواهران  بررسی وضعیت  به  زمینه مسایل فرهنگی نسبت  نمود: در  ابراز  خواهران، 
آن گونه که شایسته است تالش نشده است؛  باید یک ارزیابی تربیتی، فرهنگی نیز نسبت به استادان حوزه 
علمیه خواهران انجام شود که وضعیت استادان حوزه هم از نظر علمی و مهارت های تدریسی و هم از بعد 

تربیتی و تهذیب و فرهنگی مورد ارزیابی دقیقی قرار گیرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان بیان کرد: اگرچه در بعد آموزش جهش خوبی داشتیم ولی در 
بعد فرهنگی احتیاج به یک حرکت نوین و قدرتمند داریم؛ گاهی مدارس علمیه خواهران از نظر فرهنگی و 

معنوی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و حتمًا باید برای این مسأله برنامه ریزی شود. 
وی با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی به این معنا نیست که تنها یک نفر به عنوان معاون فرهنگی تمام 
این امور را انجام دهد، عنوان کرد: فعالیت های فرهنگی باید به  صورت جمعی انجام شود؛ به اعتقاد بنده 
اگر در مرکز حوزه های علمیه خواهران یک اتاق فکر فرهنگی تشکیل شود و از کارشناسان و افراد خبره و در 

رابطه با مسایل فرهنگی استفاده شود، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

برنامه ریزی برای کیفت سازی حوزه های علمیه خواهران
تعداد  این  و  دارد  وجود  در سراسر کشور  خواهران  علمیه  مدرسه  داشت: حدود ۵۰۰  ابراز  حوزه  استاد 
بیشتر  گسترش  ندارد؛  وجود  بیشتر  گسترش  به  نیازی  و  می کند  کفایت  جامعه  نیازهای  رفع  برای  مدرسه 
برای  مناسبی  برنامه ریزی  نمی توانیم  این صورت  در  و  می شود  پراکندگی  موجب  خواهران  علمیه  مدارس 

همه آن ها داشته باشیم.
خواهران  علمیه  حوزه های  باکیفی سازی  برای  باید  داد:  ادامه  ابطحی  حجت االسالم والمسلمین 
برای  که  متونی  داریم؛  بازنگری  به  نیاز  متون درسی  در  این مسیر  در  که  انجام شود  مناسبی  برنامه ریزی 

تدریس انتخاب شده است مربوط به ۱۵ سال پیش است و دیگر کاربردی نیست و کیفیت الزم را ندارد. 
در  کارشناسی  برای  گفت:  خواهران،  علمیه  حوزه های  در  درسی  واحدهای  زیاد  تعداد  از  انتقاد  با  وی 
دانشگاه ها ۱۲۰ واحد و نهایتًا ۱۴۰  واحد باید گذرانده شود؛ 190 واحد درسی برای طالب حوزه های علمیه 
خواهران که دوسوم از آن ها متأهل هستند بسیار زیاد است؛ لذا باید این واحد های درسی تعدیل شود و به 

۱۴۰ واحد درسی برسد و بیشتر به بحث کیفیت درس ها اهتمام داشته باشیم.

تربیت مدیران توانمند برای مدارس علمیه خواهران
مدیران  تربیت  دنبال  به  باید  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  تأکید  ابطحی  حجت االسالم والمسلمین 
توانمند و کارکنان مناسب در مدارس علمیه خواهران باشند؛ مدیران ما باید بر اساس آموزه ها و دوره های 

باکیفیتی آموزش ببینند تا بتوانند در مدارس نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با بیان اینکه اکثریت مدارس علمیه خواهران استان اصفهان با نظارت و مدیریت هیئت امنا اداره 
می شود، اظهار کرد: صورت جلسه های برگزارشده هیئت امنای مدارس به صورت فصلی برای مدیریت حوزه  

علمیه خواهران استان اصفهان ارسال می  شود. 
سخنان مدیرحوزه های علمیه خواهران کشور 

برنامه ریزی هوشمندانه در مدارس علمیه خواهران
در ادامه این نشست مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع مدیران و مؤسسین مدارس علمیه 
خواهران استان اصفهان  گفت:باید با هوشمندانه برنامه ریزی کردن، ضریب تاثیر حوزه علمیه خواهران را 

باالتر ببریم.
 حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با اشاره به سامان دادن ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران گفت: در 
ابتدای کار مؤسس مدرسه همه کاره بود و در مورد بودجه و شیوه اداره مدرسه تصمیم می گرفت ولی از زمانی 
و  به مدارس  را  از حجم کاری مؤسس کاسته شد، مرکز مدیریت حوزه های علمیه جریان حضور خود  که 

مناطق طراحی کرد.
استاد برجسته حوزه ودانشگاه گفت: هرچه تاثیرگذاری و حمایت و پشتیبانی پررنگ شود نقش هیات امنا 

به حاشیه می رود، حاال باید دید مصلحت حوزه کدام است؟

مدرسه محوری؛ راه نجات مدارس علمیه خواهران
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور تأکید کرد: راه نجات همه ما مدرسه محوری است و معنای آن این 

نیست که کار را به  مدرسه تحویل دهیم بلکه باید روی کارآمدی مدرسه حساب کنیم.
 وی با بیان اینکه باید ببینیم در شرایط جدید چگونه می توان درست عمل کرد افزود: تفویض ساده ترین 

راه حل برای فرار از حل مسأله است.
را  تأکید کرد: حوزه علمیه خواهران اصفهان چشم انداز بسیار مهمی   مدیر حوزه های علمیه خواهران 

شروع کرده اند و مسئولیت های اجتماعی کالنی را به عهده گرفته اند.
وی با بیان اینکه آن چیزی که حوزه علمیه قم را از حوزه های علمیه نجف برتر می کند همین است که  

حوزه علمیه قم می خواهد در عرصه های اجتماعی کالن نیز ورود کند.

حوزه های علمیه خواهران همراه با نظام
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور اظهار داشت: حوزه همراه با نظام،  هنر بزرگی است که باید به خرج 

داده شود تا بتواند جایی برای زندگی باشد و حوزه در زبان و در عمل متولی دین مردم است.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه باید کف و سطحی داشته باشد که به هیچ چیزی وابسته نباشد و حتی در 

سخت ترین شرایط هم حوزه علمیه باقی بماند.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛ پشتیبان مدارس علمیه خواهران در سطح کشور
باید خادم و  با اشاره به اینکه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  مدیر حوزه های علمیه خواهران 
پشتیبان مدارس علمیه خواهران در سطح کشور باشد نه نان آور آن ها، ابراز داشت: حکومت اسالمی در 

خدمت دین است پس حوزه باید طوری طراحی شود که ما باشیم یا نباشیم حوزه باقی بماند.
وی افزود: حوزه و مدرسه آغاز حرکت ماست و باید نقص های آن ها شناخته شود و تمرکز باید در مدرسه 

و مباشرت با طلبه باشد. 

تربیت طالب اثربخش در جامعه 
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با تأکید بر اینکه طلبه ها باید در جامعه اثربخش باشند خاطرنشان 
کرد: مدارس باید از نظر اقتصادی مستقل شوند و نشان علمی داشته باشند و مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران طلبه ها را بورسیه کند تا بتواند کار تربیتی انجام دهد.
استاد برجسته حوزه  و دانشگاه ابراز داشت: اولین مسأله در طرح مدرسه محوری، ثبات کادر مدرسه 

است، تنها در این صورت می توان کار تربیتی موفقی انجام داد.
جمع  را  نخبگان  باال  از  کسی  محوری  مدرسه  طرح  در  گفت:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

نمی کند که برای کل کشور تصمیم بگیرند، بلکه تصمیم سازی از خود مدرسه شروع می شود.
بلکه  بکشیم  نقشه  و  طرح  و  کنیم  مهندسی  دوباره  که  نیامده ایم  و  هستیم  معمار  ما  کرد:  تأکید  وی 

می خواهیم اشکاالت را برطرف کنیم.
 

حجت االسالم و المسلمین بهجت پوردر جمع استادان حوزه های اصفهان
افتخار به شغل معلمی

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در دیدار با استادان حوزه های علمیه خواهران اصفهان گفت: بنده 
بیشتر از آن که دوست داشته باشم به عنوان مدیر مجموعه شناخته شوم مایلم که استادی مانند شما باشم. 
به شغل معلمی افتخار کنید و بدانید هیچ چیز به اندازه اشتغال، تعلیم و تربیت ارزشی ندارد. مدیران خادمان 

استادان هستند که تالش می کنند رشد علمی و معنوی را در حوزه ها باال ببرند معلمی شغل عالی است.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور افزود: از »آقای راعی« و خانم ها »نعمتی« و »معینی«، 
تشکر می کنم، فرمایشات آن ها را شنیدم و این نشان می دهد که چه میزان فضل، توان، آمادگی 
و شناخت وظیفه در این جمع چقدر باالست از نکته سنجی ها و دقت نظرها و تأمالتی که معلوم 
است کاماًل حساب شده و وزین انتخاب شده، استفاده کردم. ان شاالله بعد از چند ماه خدمت در 
مجموعه و ظاهر شدن اثر تصمیمات که بنده اصرار دارم بر اساس نظرات مجموعه تصمیم ساز و 
همکاری استادان، مدیران و  طالب است، بتوانم پاسخ در خوری را به پیشنهادات و ارشادات شما 

داشته باشم.
گسترش نشاط در مدارس علمیه

وی تصریح نمود: حوزه های علمیه  باید برای طلبه جذاب باشد، باید طلبه در حوزه شادابی را بیاموزد، باید 
بتواند ورزش کند، باید محیط مدرسه پر از گلدان باشد، باید مهد کودک داشته باشد، باید محیط حوزه را تبدیل 

کرد به محیط زندگی و در عین حال تحصیل، که البته شاید بتوانیم این کار را انجام دهیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران گفت: باید طلبه ها را شیفته دانش کرد که این کار استادان است. استادان 
باید لذت علم آموزی را در طلبه ها ایجاد کنند. باید فضای علمی ایجاد شود که شوق دانش، وارستگی علمی 
و احساس سرسبزی تحصیل در آن موج بزند. این کار اساتید است کار مدیر نیست، اگر استادان این کار را 
درست انجام ندهد آن وقت مدیر باید با حضور و غیاب، حذف سامانه، تشویق و تهدید این کار را انجام بدهد 
که در این صورت مدیر تبدیل به نیروی انتظامی می شود و این امر خوشایندی نیست. ایجادش به دانش و 
فضاسازی مناسب استاد است که می تواند حتی یک خانم را در خانه در حالی که مشغول شیردادن فرزند 

است به درس خواندن وادار کند نه از باب تکلف بلکه از باب عشق به درس. 
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور  خاطر نشان کرد: شعار بنده،  شعار مدرسه محوری است و منظور 
این است که گزارش همه تالش های شما نباید این باشد که فالن رشته را راه انداخته ایم و یا فالن جشنواره و 
جلسه را برگزار کرده ایم بلکه باید این باشد که ما طلبه را طوری تربیت کرده ایم که به اندازه فهمش سینه ا ش 

را در دفاع از دین، مذهب و انقالبش سپر کرده است و قدرت حضور تأثیرگذار در جامعه را دارد. 

تربیت طالب با بصیرت
وی افزود: طلبه باید با بصیرت و درک درست نقش پیامبرانه خود را ایفا کند. اگر ما بخواهیم این اتفاق 
در حوزه بیفتد باید همه توجه خود را به مدرسه و اتفاقات درون مدرسه معطوف کنیم. اگر بنا باشد نظامات 
آموزشی دیگر بیایند و از تجربیات ما بیاموزند باید به این مسأله اهمیت بدهیم. نقش اول این امر استادان 
هستند. مدیر و معاونان خادمان استادان هستند. اگر بتوانیم مشکالت، دغدغه ها و خواسته های استادان را 
بر طرف کنیم خیلی به این امر نزدیک شده ایم. توجه به این مسایل و توجه به اتفاقاتی که در مدارس می افتد 

همان مدرسه محوری است که مدنظر ماست.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه افزود: در مورد پیشنهادها باید بگویم که باید با شناخت مصالح پیشنهاد 

بدهید، شرایط را هم در نظر بگیرید.
استادان،  حقوق  افزایش  چون  درخواست هایی  کرد:  خاطرنشان  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
اردو، هدیه و غیره با این بودجه امکان پذیر نیست. شما هم در این چالش با ما شریک باشید. ما یک خانواده 

هستیم و باید در غم و شادی هم سهیم باشیم. باید شرایط را درک کنیم.
وی گفت:  باید راه حلی پیدا کنیم، البته بنده همه تالش خود را در این زمینه به کار می گیرم و معتقدم اواًل 
باید صرفه جویی کنیم بار خرج های خارج از مدرسه را به سود مدرسه کم کنیم. ثانیًا عمده پول و هزینه به 
جای این که در مرکز خرج شود باید در مدرسه خرج شود. کارهای فرامدرسه ای را به حداقل خواهیم رساند.

راه اندازی انجمن های خیرین در مدارس علمیه خواهران
که  است  این  دارم  هم  دیگری  پیشنهاد  گفت:  نشست  این  پایان  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
انجمن های خیرین را در مدرسه راه بیندازیم که این می تواند بهترین پشتوانه برای مدارس علمیه باشد. باید 

طوری برنامه ریزی کنیم که حوزه ها علمیه بتوانند روی پای خودشان بایستند این از مبحث مالی.

اصالح نظام آموزشی مدارس علمیه خواهران
استاد برجسته حوزه و دانشگاه اظهارکرد: اما مسأله دیگر این که، یکی از بزرگترین و بدترین کاری که در 
مجموعه ما شده این بوده که سیستم آموزشی با ۱۹۰ واحد درسی فشار زیادی به طلبه وارد می آورد و حال 
بدتر این که واحد پژوهش و فرهنگی هم چندین واحد به آن اضافه کرده اند که به حدود ۲۶۰ واحد می رسد 
که یکی از دالیل ریزش طالب همین مسأله است. من قول می دهم و تالش می کنم که این مسأله را حل 
کنم و آنچه را در نظام آموزشی بتوانم اصالح کنم، اصالح خواهم کرد. البته از شما هم کمک می خواهم. 
در مدرسه شورا تشکیل دهید و بگویید چه کتابی چه مشکلی دارد حتی در مورد حذف کتاب هم نظرتان را 
بفرمایید ما حتمًا نظرات شما را ترتیب اثر خواهیم داد و پیگیر پیشنهادهای شما هستیم تا به نتیجه مطلوب 

برسیم.
  

نشست با کارکنان مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان 
»نمای حوزه« تریبون رسمی مرکز مدیریت

حجت االسالم و المسلمین بهجت پور در دیدار با کارکنان مدیریت حوزه های علمیه خواهران اصفهان 
زمینه مدرسه  در  تغییرات  به  توجه  با  استان  گفت:  در  تأثیرگذار  زمینه مالقات های  ایجاد  از  ضمن تشکر 
با رویکرد جدید مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران آشنا  محوری سعی کنید از طریق »نمای حوزه« 

شوید. 

تأثیرگذاری فعالیت های طالب حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور و منطقه
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور هدف و رویکرد جدید مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران را 
تمرکز بر محتوا، تمرکز بر فعالیت های تأثیرگذار و توسعه های اثربخش حوزه های خواهران در افق کشور و به 
تدریج فرامنطقه ای و در واقع اعتالی جایگاه بانوان مدینه و فاضله در سطح کشور بیان نمود و گفت: ما به 

دنبال تحقق این اهداف آمده ایم هر چه گفت وگو می شود پشت سرش چنین باوری است.

رشد زنان به عالی ترین مراتب
تا عالی ترین مراتب می توانند رشد کنند، زنان  حجت االسالم والمسلمین بهجت پور تصریح نمود: زنان 
می توانند عرصه های فراوان فرهیختگی را طی کنند، هیچ مانعی برای حضورشان در میدان ها نیست باید 

باورشان کنیم و کار را توسعه دهیم. 
افزود: خانم ها  آقایان هستند  از  آماده تر  برای رشد  بانوان  اینکه  بیان  با  استاد برجسته حوزه و دانشگاه 

مشغله کمتری دارند و چون مشغله کمتری دارند دل مشغولی های کمتری دارند، مسئولیت تأمین زندگی با 
عهده آن ها نیست، مگر عارضی باشد یا اگر یک فرهنگ غیر اسالمی باشد، و گرنه خواهران با فراغت بال 

و خیال آرامتری می توانند رشد بهتر و بیشتری داشته باشند.

ارائه الگویی از حضور زن مسلمان در عرصه های مختلف
مدیر حوزه های علمیه خواهران یادآور شد: با اعتقاد به یک طراحی درست، از جایگاه زن مسلمان در 
حوز های علمیه خواهران است که می توانیم به جهان خارج از دین، بیگانه به دین و ضد دین نشان دهیم در 
نظام جامع اسالمی می توان خانم ها را در اوج ترین و مؤثرترین و متنی ترین فعالیت ها آورد بدون اینکه ذره ای 

از تدین، تعبد و تهجد و وظایف خانه و خانواده کاسته شود و این بزرگترین هنر ماست.
وی بیشترین هدف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران را تالش برای طراحی و ارائه یک ماکت و 

الگوی شیرین، مثبت و شاداب از حضور زن مسلمان در عرصه ها و حوزه ها عنوان نمود.

بازدید از حوزه علمیه خواهران کوثر
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به همراه مدیر حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان وهیئت 

همراه، با حضور در حوزه علمیه خواهران کوثر اصفهان از  بخش های گوناگون این مدرسه بازدید کرد.

ارتقای بخش دانش آموختگان به مرکز دانش آموختگان
مدرسه  و طالب  استادان  با  دوستانه  نشستی  در  بازدید  این  در  بهجت پور،  والمسلمین   حجت االسالم 
ما  ابراز داشت: حوزه علمیه قطعًا حامی خانم هاست،  اعیاد شعبانیه  تبریک  علمیه  خواهران کوثر ضمن 
دانش آموختگان  مرکز  به  تبدیل  را  دانش آموختگان  لذا بخش  اثرگستری طالب خواهر هستیم،  دنبال  به 

می کنیم تا با تدابیر مختلف از وجودشان استفاده شود .
این است که حوزه  آسیب زاست  آنچه  از هر چیزی  قبل  افزود:  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
فاخر است و طالب حوزه های  تلقی کنیم، حوزه علمیه مکانی  برای اشتغال خواهران  را محلی  خواهران 
قرار  کبری)س(  زینب  و  مرضیه)س(  زهرای  حضرت  و  پیامبران  خط  در  اینکه  برای  بدانند،  خواهران  علمیه 

بیاورند وضد ارزش ها را از  باید مهارت پیدا کنند که چگونه ارزش ها را به جامعه  تاریخ ساز شوند،  بگیرند و 
جامعه پاک کنند.

هدف خدایی باشد
استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به ارزش های واالی علم آموزی خطاب به طالب افزود: گاهی 
حوزه های علمیه و طلبه ها هدفشان را گم می کنند، هدف نباید گم شود گاهی در اوج برنامه ریزی هدفمان 

را گم می کنیم وقتی در حوزه ها انگیزه ها را می سنجیم نباید هدف طالب اشتغال و کسب در آمد باشد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور گفت: واقعًا حیف است انگیزه از آمدن به حوزه مادی باشد، باید 
امام  باشید  مطمئن  و  دارد  نظر  شما  به  زمان)عج(  امام  کنید  احساس  تان  لحظه  به  لحظه  که  کنیم  کاری 
زمان)عج( تک تک ما را بررسی می کنند و نیت ها و انگیزه هایمان را می داند، اگر هدف خدایی باشد، دنیایمان 

هم تأمین خواهد شد چون خدا ضامن ما شده است

 
دیدار با طالب و کارکنان مؤسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا)س(

صحیفه سجادیه موجب افتخار ماست
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با حضور در جمع طالب و کارکنان مؤسسه آموزش عالی فاطمه 
فاطمه  علمیه  مدرسه  و  سیدالشهدا)س(  کبری)س(،  خدیجه  مرضیه)س(،  زهرای  علمیه  مدارس  و  الزهرا)س( 
الزهرا)س( اصفهان  گفت: ما مفتخریم که کتابی چون صحیفه سجادیه از ماست. اگر ما یك نکته اخالقی 
این صحیفه را یاد بگیریم و در زندگی خود پیاده کنیم کفایت می کند، صحیفه سجادیه دارای بیش از 50 
عنوان دعا است که بیشتر حرف دل ماست و بیش از هر چیزی تعبد و پرستش و تنظیم رابطه با خدا در آن 

به چشم می خورد.
 وی گفت:به فرموده  »حضرت آیت الله جوادی آملی« اگر عواطف و احساساتی که در بانوان وجود دارد، 
خوب مدیریت شود باعث رابطه عمیق آن ها با خدا می شود، »آیت الله شجاعی« یکی از شخصیت های بارز 
جامعه اسالمی به بعد معنوی خانم ها اهمیت می داد و معتقد بود بیشترین رشد معنوی در خانم ها وجود دارد، 
پس باید به آن توجه شود.خداوند متعال وقتی حضرت مریم)س( را معرفی می کند چهره اورا عابده، زاهده، 

اهل مناجات با خدا می داند.

تالش برای عملی نمودن خواسته های طالب
استاد برجسته حوزه و دانشگاه ابراز داشت: افتخار ما در حوزه های علمیه این است که به خانم ها خدمت 
کنیم، ما همچون حضرت زکریا)ع( که کفالت حضرت مریم)س( را برعهده داشت، مفتخریم که در مسیر ایشان 

هستیم و به قشر طالب خواهر خدمت می کنیم، انشاالله بتوانیم آن را حفظ کنیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور افزود: ما تمام تالشمان را خواهیم کرد تا خواسته های طالب 
تاکنون به  عنوان بودجه در مرکز حوزه های علمیه  صرف می شود انشاالله در مدارس  عملی گردد، آنچه 

علمیه هزینه شود.
وی گفت: طالب باید عالوه بر تحصیل نمودن، در جامعه نیز حضور داشته باشند، همچنین باید محیط 
حوزه محیط شادابی باشد، باید همه با هم به سمت شادی درون مدرسه ای حرکت کنیم، همسران و فرزندان 
شما باید تحت تأثیر شما باشند، باید مانند حضرت زهرا)س()که رابطه با نشاطی با فرزندان خود داشتند( باشیم.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه ادامه داد: طلبه باید در عین حال که سخت ترین کارها را انجام می دهد 
با نشاط ترین افراد نیز باشد، اگر چهره زن حوزوی شاداب نباشد بخشی از وظیفه خود را ایفا نکرده است، 
چهره شما باید در مواجهه با مردم و در هنگام تبلیغ دین جذابیت داشته باشد، چرا کشور  ایران باید دومین 

کشور افسرده جهان باشد؟ 

تشکیل گروه های اجتماعی بزرگ
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور در ادامه گفت: طلبه وارد حوزه نشده است تا خودش تربیت شود، 
چون اگر اینگونه بود باید تمام مردم برای تربیت شان وارد حوزه شوند، بلکه آمده است تا جامعه را اصالح کند، 
باید در اجتماع ایفای نقش کند، مانند جوی آبی که آب را به مزرعه می رساند، طلبه به عنوان داعیان الی الله 

حرکت می کند، نباید شخصی منتسب به وی باشد مگر اینکه  به وسیله او هدایت شده باشد.
آن  در  و  داده  تشکیل  بزرگ  اجتماعی  گروه های  باید  ما  تصریح کرد:  علمیه خواهران کشور  مدیر حوزه 
فعالیت کنید، موضوعی را به چالش کشیده و در مورد آن بحث کنید، اگر خانم ها در یك جامعه ای منحرف 
شده باشند مقصر، زنان طلبه آن اجتماع هستند، طالب باید نقش رهبری دینی زنان جامعه را بر عهده بگیرند
استاد برجسته حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: در جامعه ای که مردان و زنان طلبه آن آزادانه عمل 
بخش  و  داشته اند  برکتی  با  زندگی  کردند، هم  بهتر عمل  نشدند، هم  وارد  اداری  در چهار چوب  و  کردند 
زیادتری را اصالح نمودند، وقتی شخصی در فضای کاری  قرار می گیرد مخصوصا در حوزه ها  سالم ماندن 

در این فضای کاری سخت تر است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ادامه داد: یکی از بزرگترین اشتباهات ما این بود که حوزه های 
علمیه به مدرك گرایی روی آورد، وقتی در این فضا قرار گرفتیم به جای اینکه شخص عالم تر شود به دنبال 
به چالش کشید، نظام حوزه  را  به کمك فضل حوزه می آمد در حالی که آن  این نظم  باید  مدرك می روند، 
مانند نظام آموزشی دانشگاه شده است و این یك اشتباه است، افراد زیادی هستند که علم دارند ولی عمل 

به دانسته هایشان کم است.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور در پایان گفت: اگر طالب در مدارس علمیه خواهران برنامه ریزی 
کنند و خود فعالیتشان را شروع کنند، منتظر دیگران نباشند، فضای اخالقی معرفتی حوزه را بسازند ما نیز 
آنها را یاری می کنیم، باید حوزه های علمیه طوری اداره شوند که اگر برنامه از طرف مرکز نبود، خود طالب 

آن را اداره کنند.

گزارشی از یک سفر

مدرسه محوری؛ راه نجات مدارس علمیه خواهران
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نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

ایستگاه خبر  سال یازدهم     شماره 215     پانزدهم اردیبهشت ۳1397

در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این  به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران  با  گفت وگو 
خود  به  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  بانوان  که 
بر  تکیه  با  قشر  این  و  اند؛  داده  اختصاص 
خویش،  پشتکار  و  خدادادی  استعدادهای 
دینی  جامعه  تعالی  در  ممتازی  نقش  می توانند 
لذا حوزه علمیه خواهران متناسب  نمایند،  ایفا 
با ویژگی های اختصاصی بانوان و نیاز جامعه و 
همچنین با هدف تربیت خواهران دین شناس، 
اسالمی،  اخالِق  به  ق  متخلِّ صاحب نظر، 
دینی،  آموزه های  ترویج  و  تبلیغ  در  توانمند 
فرهنگی،  مدیریت  تألیف،  تحقیق،  تدریس، 
پاسخ گو به نیازهای علمی ـ معرفتی و اخالقی 

بانوان تاسیس گردیده است. 
غفاری«  علی  المسلمین  و  »حجت االسالم 
افزود: تحصیالت دینی خواهران در مازندران 
تا پیش از پیروزی انقالب، توسط علما و برخی 
در  و  سنتی  صورت  به  استان  عالمه  بانوان  از 
عصمتیه،  عنوان  با  مکتب خانه هایی  قالب 
فاطمیه و... صورت می گرفت، و بعد از انقالب، 
اولین مدرسه علمیه خواهران مازندران در سال 
1360 با عنوان حوزه علمیه شهید مطهری در 

تنکابن تاسیس گردید.
وی ادامه داد: در حال حاضر مدیریت حوزه 
مدرسه   25 دارای  مازندران  خواهران  علمیه 

علمیه مصوب می باشد که  17 مدرسه علمیه 
مرکز  یك  )کارشناسی(،  سطح2  مقطع  در 
تخصصی  مرکز   3 و  حوزوی  عالی  آموزش 
و  تفسیر  اصول،  و  فقه  رشته های  در  حوزوی 
سطح  مقطع  در  اسالمی  کالم  و  قرآنی  علوم 
3 )کارشناسی ارشد( و یک مرکز آموزش عالی 
دو  در  )دکترا(   4 سطح  در  حوزوی  تخصصی 
رشته فقه و اصول گرایش فقه خانواده و رشته 
تفسیر گرایش تفسیر تطبیقی با بیش از 5 هزار 
طلبه در حال تحصیل و دانش آموخته فعالیت 
یک  و  سطح2  در  علمیه  مدرسه  دو  و  داشته 
مرکز تخصصی حوزوی در سطح 3 این مدیریت 
هنوز فعالیت تحصیلی خود را آغاز نکرده است.
مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران  علمیه  های  حوزه  داشت:  اظهار 
دوره  شامل  تحصیلی،  مقطع  چهار  دارای 
عالی)کارشناسی  دوره  عمومی)کارشناسی(،  
فوق  دوره  تخصصی)دکترا(،  دوره  ارشد(، 
باشد.  می  دکترا(  اجتهاد)فوق  تخصص- 
علمیه  در حوزه های  تحصیل  همچنین شیوه 
صورت  به  عمومی)سطح2(  دوره  در  خواهران 
حضوری و نیمه حضوری و در سطح 3 حضوری 

و غیر حضوری می باشد.
سطح  مقطع  در  پذیرش  کرد:  تصریح  وی 
اساس معدل کل، رشته  بر  و  آزمون  بدون   ،2

صورت  مصاحبه  انجام  و  دیپلم  تحصیلی 
واحدهای  در  تحصیل  همچنین  می گیرد. 
دارندگان  و  رایگان می باشد  به صورت  حوزوی 
برای  می توانند  علمیه  حوزه  رسمی  مدرک 
و  حوزوی  باالتر  مقاطع  در  تحصیل  ادامه 
دانشگاهی شرکت کرده و از کلیه مزایای علمی 
و استخدامی دانش آموختگان دوره کارشناسی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار 

شوند
وی اعالم داشت: تحصیل در مقطع سطح2 
و  دیپلم  مدرك  دارندگان  برای  )کارشناسی( 
باالتر، پنج ساله و برای داوطلبان دارای مدرک 
سطح  مقطع  در  تحصیل  و  ساله   7 سیکل 
مدرك  دارندگان  برای  ارشد(  3)کارشناسی 

سطح 2، سه ساله می باشد.
پایان  حجت االسالم والمسلمین غفاری در 
این نشست خبری گفت: مرکز مدیریت حوزه 
از  تا  دارد  آمادگی  مازندران،  خواهران  علمیه 
همه خواهران عالقمند به تحصیالت حوزوی 
ثبت نام به عمل آورده و در خدمت استعدادهایی 
باشد که می توانند در عصر حاضر، وجود خود 
جامعه  در  اخالقی  ارزش های  تعالی  وقف  را 
قبال اسالم  در  به مسئولیت خویش  و  ساخته 
و امت مسلمان و نیازهای جهان اسالم عمل 

نمایند.

علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
خواهران استان لرستان از پذیرش 
تحصیلی  سال  برای  طلبه   ۴۴۵
۹۸-۹۷ در حوزه علمیه خواهران 

این استان خبر داد.
در  مهرابی«  اکرم  »خانم 
گفت وگو با »نمای حوزه« با اشاره 
در  طلبه  پذیرش  ثبت نام  اینکه  به 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  
کشور  سراسر  با  همزمان  لرستان 
آغاز شد گفت: خواهران عالقمند 
ورود به حوزه های علمیه می توانند 
برای ثبت نام  و ادامه تحصیل در 

علوم حوزوی اقدام نمودند.
استان  در  اینکه  بیان  با  وی   
لرستان عالقمندان به تحصیل در 

مدارس علمیه می توانند در سطوح 
بپردازند،  تحصیل  به  3 حوزه  و   2
خواهران  امسال  پذیرش  افزود: 
داوطلب ورود به حوزه های علمیه 
خواهران از مقطع تحصیلی دیپلم 

به باال صورت می گیرد.
علمیه  حوزه  آموزش  معاون   
اشاره  با  لرستان  استان  خاهران 
اولین بار  برای  امسال  این که  به 
خواهران   علمیه  مدرسه  استان  در 
بر  عالوه  خرم آباد  فاطمیه)س( 
از  وقت،  تمام  بصورت  پذیرش 
تحصیل  ادامه  عالقمند  خواهران 
نیز  وقت  پاره  بصورت  حوزه  در 
در  کرد:  اظهار  می کند،  پذیرش 
خواهران  جدید  تحصیلی  سال 

وقت  پاره  تحصیل  در  شرایط  واجد 
در  حوزه   2 سطح  در  می توانند 
فاطمیه )س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
با تشکیل کالس های حوزه در زمان 

عصرگاهی به تحصیل بپردازند.
اینکه  بیان  با  مهرابی  خانم 
امسال 445 نفر در سطوح 2 و 3 
خواهران  علمیه  مدارس  در  حوزه 
خواهند  پذیرش  لرستان  استان 
تبلیغات  کرد:  نشان  خاطر  شد، 
ای  مشاوره  و  میدانی  رسانه ای، 
داوطلبان  حداکثری  جذب  برای 
خواهران  علمیه  حوزه  به  ورود 

استان لرستان صورت گرفت.
شرایط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  عالقمند  داوطلبان  ورود 

تحصیل علوم حوزه در بخش های 
استان  تلویزیون  و  رادیو  مختلف 
با  گفت:  شد،  زیرنویس  و  پخش 
رایزنی های انجام شده با شهرداری 
شهرداری های  و  استان  مرکز 
و  بنر  بصورت  شهرستان ها 
داوطلبان  شرایط  میدانی  تبلیغات 
نیز  خواهران  علمیه  حوزه  به  ورود 

اطالع رسانی گردید.
علمیه  حوزه  آموزش  معاون   
پایان  در  لرستان  استان  خواهران 
گفت: برای جذب بیشتر داوطلبان 
ورود به حوزه علمیه خواهران بازدید 
دانش آموزان دختر از مدارس علمیه 
خواهران با هدف آشنایی با اهداف و 

فضای حوزه نیز پیش بینی شد.

برگزاری المپیاد علمی خواهران سطح سه گرگان
برگزاری  از  گرگان  الزهرا)س(  عالی  آموزش  موسسه  آموزش  معاون 

پنجمین المپیاد علمی طالب سطح سه توسط این مؤسسه خبر داد.
المپیاد  برگزاری  از  هدف  افزود:  حسینی«  شریف  نرگس  »خانم 
بین  در  مطالعه  انگیزه  افزایش  خواهران،  علمیه  حوزه های  در  علمی 
واحدهای  و  ارزیابی سطح علمی طالب  و  رقابت سازنده  ایجاد  طالب، 
شکوفایی  و  علمی  پیشرفت  زمینه  ایجاد  همچنین  و  خواهران  آموزشی 

استعدادهای طالب ممتاز است.
معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا)س( با بیان اینکه این دوره، 
پنجمین دوره از المپیاد علمی در مقطع سطح سه به شمار می رود، گفت: 
این مسابقه در سه مرحله مدرسه ای، استانی و کشوری  با حضور 13 نفر 

از طالب برگزار شد.
المپیاد 21  این  مرحله کشوری  برگزاری  زمان  پایان گفت:  ر  د  وی  

اردیبهشت ماه 1397 می باشد.

کارگاه آموزشی تشریح استدالالت توحیدی
کارگاه آموزشی در رابطه با استدالالت توحیدی با حضور »خانم زهرا 
زارعی« استاد حوزه، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
خانم زارعی گفت: در این کارگاه طالب عالوه بر آشنایی کاربردی با 
استدالالت توحیدی، توانایی الزم جهت پاسخگویی به شبهات و سؤاالت 
گروه های سنی مختلف اعم از کودکان، نوجوانان، دانشجویان و ... را 

کسب نمودند.
وی در بیان هدف برگزاری کالس به صورت کارگاهی گفت: این شیوه 
عالوه بر ایجاد انگیزه در طالب، تفهیم و کاربرد این فن را نیز برای آن ها 

آسان تر می نماید.
خانم زارعی افزود: در این کارگاه سعی می شود ضمن بررسی شبهات،  
طالب  که  به گونه ای  شود؛  داده  آموزش  نیز  ملحدین  با  مناظره  آداب 

آمادگی الزم برای مناظره با آتئیست و افراد ملحد را داشته باشند.
استاد حوزه تصریح کرد: از دیگر ویژگی های این کالس تقویت قدرت 

بیان طالب، عالوه بر توانایی تئوری میباشد.
با  عملی  مناظره ای  کارگاه  این  پایانی  جلسه  در  گفت:  پایان  در  وی 

محوریت »اثبات وجود خدا با براهین مختلف« برگزار شد.

کارگاه آموزشی نوجوان سالم من
کارگاه آموزشی با عنوان »نوجوان سالم من« با حضور »خانم محدثه 
علمیه  مدرسه  در  بافق  شهرستان  بهداشت  مرکز  کارشناس  دهستانی« 

خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
»خانم دهستانی«، در این کارگاه گفت: والدین باید حساسیت کمتری 
نسبت به نوجوان خود نشان دهند؛ در غیر این صورت نوجوانان رشد یافته 
در چنین خانواده هایی انسان هایی مستقل و تصمیم گیرنده نخواهند بود.

وی افزود: در چنین خانواده هایی پدر و مادر به راحتی ارتباط خود را با 
فرزندان از دست می دهند؛ نوجوانان پنهان کاری می کنند و از بیان افکار، 

احساسات و انگیزه های خود امتناع می ورزند.
ارتباط  بر فرزندان،  پایان اظهار کرد: نظارت به جا  خانم دهستانی در 
مناسب با آن ها و شنونده و گوینده خوبی بودن برای آن ها، موجب آرامش 

ذهنی آن ها می گردد.

کارگاه آ»وزشی »سیری در نهج البالغه«
کارگاه آموزشی پیوسته »سیری در نهج البالغه« با موضوع »بلوغ فکری 
و تربیت انسان« با حضور »حجت االسالم والمسلمین مهدی عبدی« در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهرستان فامنین برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین عبدی در این کارگاه ضمن بیان روش ها و 
راهکارهای علمی و عملی تربیت انسان بر اساس دیدگاه های امام علی)ع( 
گفت: پرداختن به این دیدگاه ها در تمام روش ها از جمله الگوبرداری، 
پیشگیری، تذکر و یادگیری موثر است. تربیت امری تدریجی و زمان گیر 

است که بسیار سنگین و دشوار است.
پایان گفت: از تأمل در دین اسالم و اهمیت تقرب و  استاد حوزه در 
افراد شده  بلوغ فکری  به  ویژه ای  توجه  که  انسان، می فهمیم  سعادت 
است. چنانکه خداوند تزکیه را جزء اهداف اصلی بعثت پیامبران قرار داده 
توانا و مسئول دانسته است.  را دارای اختیار و موجودی  انسان  و  است 

گسترده ترین مسئله بعد از اصول دین، بحث تربیت است.

مدارس علمیه خواهران

مدیر مدرسه علمیه خواهران عصمتیبه بابل در گفت وگو با نمای 
حوزه در خصوص معرفی این مدرسه گفت: این مکان مقدس که با 
بلندای نیم  به  با قدمتی دیرینه  یافته است   امام زمان)عج( زینت  نام 
کرده  آغاز   1347 سال  از  را  خود  صعودی   مسیر  بحمدالله   ، قرن 
وبه مرور زمان از یک مکتب که صرفا جهت آموزش احکام و قرآن 
و نماز به بانوان بوده است بعنوان مأمنی جهت امور عام المنفعه از 
قبیل جمع آوری اعانات، تهیه جهیزیه برای نوعروسان بی بضاعت 
و آبرومند، کمک به مردمی که در سوانح طبیعی مانند زلزله، سیل 
در  مبارز  روحانیت  از  جانبه  همه  حمایت  شده اند،  آسیب  دچار  و... 
انقالب،  مختلف  عرصه های  در  مستمر  ،حضور  طاغوت  هنگامه 
بسیج مردمی محالت به منظور پشتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس 

و... در آمد.
»خانم فاطمه زیرک فطرت« افزود: از سال 1370 مکتب عصمتیه 
با تدریس دروس حوزوی و جذب خواهران طلبه به صورت مدرسه 
علمیه خواهران در آمده، و در کنار دروس حوزوی کالس های تک 
و  جوانان  برای  تابستانه  کالس های  و  سنی  گروه  هر  برای  درس 
نوجوانان برگزار می گردید. این کالس ها تا سال 1383 ادامه داشت و 
با نوسازی ساختمان، این مدرسه علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت 
همانند  قرآن  و  احکام  کانون  طالب،  جذب  کنار  در  و  گرفت  قرار 

گذشته تا به   امروز برقرار می باشد.
 

این  کرد:   اظهار  بابل  عصمتیبه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر   
مدرسه علمیه در سال 1383 با پذیرش 10 طلبه شروع به کار نمود 
و در حال حاضر تعداد 82 نفر طلبه مشغول به تحصیل بوده و تعداد 
119 طلبه تاکنون از این مدرسه دانش آموخته شده اند که 60 نفر از 
به  حوزه   3 سطح  و  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  طالب  این 

تحصیل اشتغال دارند.
فعالیت های  و  عملکرد  اهم  گفت:  پایان  در  زیرک فطرت  خانم 
مستمر این مدرسه علمیه در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و 

پژوهشی به شرح ذیل  می باشد:
و تخصصی  برای حضور در مجامع علمی  از طالب  استفاده   .1
از قبیل مجامع عمومی، خانگی، دانشگاه ها، مدارس و... به منظور 

سخنرانی و پاسخگویی به مسـایل و شبهات مطروحه و...؛ 
به منظور  2. اعزام مدرسین متبحر و سخنور به مجامع عمومی 

بیان اهداف مبارک امام راحل و دستاوردهای نظام؛ 
بصورت  اعتقادی  و  دینی  شبهات  و  سؤاالت  به  پاسخگوئی   .3

حضوری و غیر حضوری؛
4. ارائه مشاوره خانوادگی ، حقوقی و ... توسط اساتید حوزه؛

5. ارائه خدمات پزشکی به طالب، استادان و اقشار مستمند جامعه؛
و  با مدیران  آموزشی  و  توجیهی  برگزاری نشست های مستمر   .6
معلمین پرورشی مدارس به منظور هم اندیشی  و ایفای بهینه رسالت 

فرهنگی و دینی در اماکن آموزشی؛
7. تشویق دانش آموزان و دانش آموختگان به تحصیل در مقاطع 

مختلف علوم دینی و...؛
8. ایجاد پایگاه بسیج حضرت اباصالح المهدی)عج( و جذب استادان 

و طالب.
و  اساتید سخنور  اعزام  و  نگهبان  با شورای  9. همکاری مستمر 

نیروهای فعال به منظور پشتیبانی در عرصه انتخابات.
معظم  مقام  تأکید  با  مدرسه  در  صالحین  حلقات  10-تشکیل 

رهبری)مدظله العالی(؛
11. همکاری با آموزش و پرورش شهرستان در برنامه های طرح 

امین و حامیان والیت و یاوران نماز با عنوان مربی و امام جماعت؛
12. همکاری با سپاه و اعزام مبلغ در اردوهای راهیان نور؛

13. برگزاری 10 کرسی آزاداندیشی با موضوعات مختلف علمی-
سیاسی- فرهنگی در مدرسه علمیه؛

14. شرکت طالب در جشنواره های عالمه حلی و بانوی کرامت و 
کسب رتبه کشوری و استانی؛ 

15. برگزاری نشست های مختلف پژوهشی در مدرسه علمیه.

با  دیدار  در  مظاهری«  حسین  العظمی  »آیت الله 
بهجت پور«  عبدالکریم  والمسلمین  االسالم  »حجت  
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ضمن تبریک 
علمیه  حوزه های  که  امیدوارم  گفت:  شعبانیه  اعیاد 
حضرت  یاری  و  عنایات  سایه  زیر  همواره  خواهران 

ولی عصر )عج( و ائمه اطهار)علیهم السالم( باشد.
رئیس حوزه علمیه استان اصفهان افزود: تأسیس 
حوزه های علمیه خواهران از برکات جمهوری اسالمی 
برای  افتخار  یک  به   مقدس  نهاد  این  امروزه  و  بود 
نبود  با  چراکه  است؛  تبدیل شده  جمهوری  نظام  این 
امکانات مناسب و کافی، فعالیت های گسترده و خوبی 

توسط حوزه های علمیه خواهران انجام شده است.
تأسیس حوزه های  اینکه  بابیان  آیت الله مظاهری 
شرعی)ره(«  »آیت الله  مرحوم  باهمت  خواهران  علمیه 
آیت الله  مرحوم  با  بنده  کرد:  اظهار  گرفت،  صورت 
با  و  فعال  متدین،  فرد  او  و  داشتم  رفاقت  شرعی 
شرعی  آیت الله  داشت؛  والیی  همت  و  بود  قاطعیتی 
برای تأسیس حوزه های علمیه خواهران بسیار تالش 

کرد و از همه وجود خود مایه گذاشت.
تأسیس  با  شرعی  آیت الله  مرحوم  داد:  ادامه  وی 
که  کرد  بزرگی  بسیار  کار  خواهران  علمیه  حوزه های 
هم اکنون  و  است  بوده  ولی عصر)عج(  رضایت  مورد 
نیز در زندگی پس از مرگ خود از برکات این کار خیر 

بهره مند خواهد شد.
اول  از  اصفهان گفت:  استان  رئیس حوزه علمیه 
معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام  نیز  تاکنون  انقالب 

تالش  مرکز  این  موفقیت  برای  نیز  رهبری)مدظله العالی(  
را  علمیه خواهران  و حرکت حوزه های  کردند  زیادی 

جدی گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: از »حجت االسالم والمسلمین 
جمشیدی« مدیر سابق حوزه های علمیه خواهران نیز 
با  و  غرور  و  خودبینی  بدون  که  می کنم  تشکر  بسیار 
اداره مناسب توانست حوزه های علمیه خواهران را به 

مرکزی پیشرفته و مترقی تبدیل کند.
مدیر  به  خطاب  اصفهان  استان  علمیه  حوزه  رئیس 
حوزه های علمیه خواهران اظهار کرد: فعالیت در عرصه 
مشکلی  کار  خواهران  علمیه  حوزه های  مرکز  و  بانوان 

است و شما مسئولیت سختی را متقبل شده اید. 
وی با اشاره به سخنان مدیر حوزه  علمیه خواهران 
حوزه های  مدیریت  مرکز  اداره  نحوه  با  رابطه  در 
علمیه، خواهران بیان کرد: واسپاری امور حوزه های 
علمیه خواهران به بانوان، استقالل حوزه های علمیه 
بسیار  برنامه های  از  محوری،  مدرسه  و  خواهران 
مطلوب و مناسب می باشد اما سختی های زیادی نیز 

برای محقق شدن آن ها وجود دارد. 
با  باید  شما  اینکه  بر  تأکید  با  مظاهری  آیت الله 
تالش بسیار به فعالیت در حوزه های علمیه خواهران 
سایه  در  که  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  بپردازید، 
عنایات حضرت ابوالفضل)ع( بتوانید به برنامه های خود 
بپوشانید؛  عمل  جامه  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
به ساحت  اهداف خود  به  برای رسیدن  باید  نیز  شما 

مقدس معصومین)علیهم السالم( توسل کنید.
است  ممکن  فعالیتی  هر  انجام  اینکه  بابیان  وی 
سال  چهل  کرد:  اظهار  باشد،  همراه  مشکالتی  با 
است که جمهوری اسالمی زیر فشارهای بسیار قوی 
زیادی  بسیار  تالش های  دشمن  و  است  گرفته  قرار 
ما  با تشیع کرده است؛  مقابله  و  نظام  براندازی  برای 
همواره  اما  کشیده ایم  و  دیده   زیادی  سختی های 
پیروزی  و  بوده  ما  متعال شامل حال  عنایات خداوند 

نهایی نصیب ما خواهد بود.
پایان  در  اصفهان  استان  علمیه  حوزه  رئیس 
»حجت االسالم والمسلمین  از  کرد:  خاطرنشان 
علمیه  حوزه   مدیریت  سال  دوازده  که  نیز  ابطحی« 
خواهران استان اصفهان را بر عهده داشته و به خوبی 

توانستند این مرکز را اداره کنند نیز تشکر می کنم.

دیدار  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
که  است  ماه  دو  حدود  گفت:  مظاهری«  »آیت الله  با 
را  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مسئولیت  بنده 
برعهده گرفته ام که پیش ازاین »حجت االسالم والمسلمین 

جمشیدی« عهده دار این مسئولیت بود.
»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم  بهجت پور« 
زحمات  جمشیدی  حجت االسالم والمسلمین  افزود: 
علمیه  حوزه های  تعالی  و  رشد  برای  زیادی  بسیار 
خواهران کشید و سعی کرد که فاصله هزارساله حوزه 
علمیه برادران و خواهران را تا حد زیادی، به ویژه در 

بخش ساخت مدارس، جبران کند.
مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور بابیان اینکه 
وجود  کشور  سراسر  در  علمیه  مدرسه   ۵۰۰ حدود 
علمیه  مدارس  باالی  تعداد  دلیل  کرد:  عنوان  دارد 
نزدیک ترین  بتوانند در  بانوان  این است که  خواهران 
دینی  علوم  تحصیل  به  خود  زندگی  محل  به  مکان 
بپردازند و تحصیل آن ها در حوزه های علمیه خواهران 

منجر به هجرت از شهر نشود.
علمیه  حوزه های  طالب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستند،  تحصیل  به  مشغول  سطح  سه  در  خواهران 
خواهران  علمیه  حوزه   دو  سطح  دوره  کرد:  بیان 
علمیه  مدارس  وارد  مدرک سیکل  با  که  فردی  برای 
خواهران می شود هفت سال طول می کشد و این دوره 
افراد دیپلمه پنج ساله است؛ سطح سه و چهار نیز از 
که  هستند  خواهران  علمیه  حوزه های  سطوح  دیگر 

معادل با مدرک فوق لیسانس و دکترا می باشند.
کرد:  بیان  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
مجموعه حوزه های علمیه خواهران در ۲۸ استان به 
فعالیت می پردازد و تنها حوزه علمیه خواهران استان 
مدیریت  مرکز  نظر  زیر  جامعه الزهرا)س(  و  خراسان 

حوزه های علمیه خواهران نیستند.
مدارس  دانش آموختگان  تعداد  داد:  ادامه  وی 
و  است  نفر  هزار   ۴۵ حدود  تاکنون  خواهران  علمیه 
حدود ۶۵ هزار طلبه خواهر نیز مشغول به تحصیل در 

مدارس علمیه خواهران هستند.
مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور عنوان کرد: 
بنای ما بر این است که دیگر توسعه کمی حوزه های 
کیفیت  به  بیشتر  و  کنیم  متوقف  را  خواهران  علمیه 
امور بپردازیم و نقص های موجود در نظام آموزشی و 

تربیتی و پژوهشی را برطرف کنیم.
علمیه  حوزه های  آموزش  نظام  باید  داد:  ادامه  وی 
خواهران را به گونه ای طراحی کنیم که در تربیت طالب 

و  پژوهشی  تربیتی،  برنامه های  باید  باشد؛  اثرگزار  نیز 
فرهنگی در دل نظام آموزشی وجود داشته باشند.

حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با بیان اینکه ما 
می خواهیم سهم بانوان را در مدیریت کردن حوزه های 
حوزه های  مدیریت  کرد:  عنوان  ببریم،  باال  خواهران 
تالش  است  ممکن  که  جایی  تا  باید  خواهران  علمیه 
تا  راستا  این  در  بسپارد؛  بانوان  به  را  بانوان  امور  تا  کند 
کنون تقریبا همه استادان سطح دو از میان بانوان طلبه 
انتخاب شده اند اما برای تامین استادان سطوح باالتر 

از میان بانوان با مشکالتی روبرو هستیم.
امور  واسپاری  راستای  در  کرد:  اظهار  وی 
حوزه های علمیه خواهران به بانوان، معاونت فرهنگی 
و  باسابقه  بانوان  میان  از  آموزش  معاونت  و  تهذیبی 
فعال انتخاب شدند؛ چراکه این معاونت ها به صورت 
مستقیم با مدارس علمیه خواهران در ارتباط هستند و 
سپردن این بخش ها به بانوان می تواند در همکاری و 

هم افزایی تأثیر بیشتری داشته باشد.
بر  تأکید  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
سمت  به  خواهران  علمیه  حوزه های  حرکت  ضرورت 
تحصیلی،  رشته های  و  بودجه  زمینه  در  استقالل 
گفت: استقالل در رشته های تحصیلی یعنی بانوان در 
رشته هایی که مخصوص بانوان است وارد شوند؛ چراکه 
مرجعیت  واسپاری  شدن  محقق  در  می تواند  امر  این 

دینی مسائل بانوان به زنان، نقش کلیدی ایفا کند.
اشاره  با  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
بودجه  از  به ضرورت استقالل حوزه علمیه خواهران 
دولتی، خاطرنشان کرد: ما باید برای مدارس محروم 
حوزه های  نیاز  تا  کنیم  طراحی  پایداری  مالی  منابع 

علمیه خواهران از بودجه دولتی قطع شود.

واگذاری امور حوزه های علمیه خواهران و 
مدرسه محوری؛ برنامه ای بسیار مطلوب و مناسب 

ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای مدارس علمیه خواهران

مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل

پذیرش بیش از 440 طلبه در حوزه  علمیه خواهران لرستان

حضرت  علمیه  مدرسه  مهدکودک  و  استاد سرا  افتتاحیه  مراسم 
آل هاشم«  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  خسروشاه  فاطمه)س( 
نماینده ولی فقیه در استان، »حجت االسالم والمسلمین مسعودی نیا«، 
و  استان، خیرین، معتمدین، مسئولین  مدیر حوزه های علمیه خواهران 

طالب این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین خدیوی« مؤسس مدرسه علمیه خواهران 
احداث  مراحل  و  ساله  چند  عملکرد  از  گزارشی  فاطمه)س(  حضرت 

ساختمان مهد کودک و استاد سرا ارائه داد.
در ادامه مراسم، حجت االسالم والمسلمین آل هاشم، گفت: انقالب 
علمیه  حوزه های  و  باشد  می  اسالمی  انقالب  برکات  از  یکی  فرهنگی، 

خواهران باید در این راستا قدم بردارند.
پایان تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران در سالم سازی  وی در 
تا  استفاده کرده  باید  این ظرفیت  از  و  دارند  به سزای  فضای شهر نقش 

فرهنگ اسالمی را در سطح جامعه پیاده کرد.

بهره برداری از استادسرای مدرسه علمیه 
خواهران حضرت فاطمه)س( خسروشاه

فعالیت 25 مدرسه علمیه خواهران در سطح استان مازندران



کارگاه پژوهشی پاراگراف نویسی
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  همت  به  پاراگراف نویسی  پژوهشی  کارگاه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار و با حضور طالب پایه سوم این مدرسه برگزار شد.
»خانم صدیقه عبدالله پور«، مبلغ دینی حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
از چند  پاراگراف مجموعه ای  پاراگراف گفت:  واژه  تعریف  این کارگاه ضمن  در 
جمله است که یک مفهوم اصلی را شرح می دهد و این مفهوم اصلی در »جمله 
با  اندکی  و  است  پاراگراف  جمله ی  نخستین  اغلب  که  می شود  بیان  موضوع« 

تورفتگی نوشته می شود.
باشد، سه بخش اصلی  پاراگرافی که سامان دهی خوبی داشته  افزود:  وی 
آن  توجه  مرکز  و  پاراگراف  اصلی  سخن  موضوع؛  جمله  اول  شامل:  که  دارد 
آوردن  یا  و  بیش تر  با عرضه اطالعات  که  پشتیبان  بیان می کند. دوم جمله  را 
نتیجه  جمله  سوم  و  می دهد  گسترش  و  شرح  را  موضوع  جمله  نمونه هایی، 
مشخص می کند که پاراگراف به پایان رسیده و نکته  مهمی را یادآور می شود که 

خواننده باید به خاطر داشته باشد.
خانم عبدالله پور در ادامه ضمن بیان ویژگی های جمله موضوع خاطرنشان 
کرد: جمله  موضوع راهنمای خوبی برای نویسنده و خواننده است. نویسنده در 
می یابد که چه اطالعاتی را باید در جمله های پیرو بگنجاند و چه اطالعاتی را 
نباید مطرح کند. خواننده نیز می داند که موضوع پاراگراف چیست و خودش را 

برای درک بهتر آن آماده می کند.
خواهد  نویسنده  پاراگراف بندی،  با  گفت:  کارگاه  این  پایان  در  حوزه  استاد 
توانست به روشنی، محتوای هر موضوع یا جزو فرعی را به ترتیب بنویسد و به 
خواننده امکان دهد تا پیام و فکر اصلی گزارش یا پژوهش را که در موضوع و 

جمله های اولیه مقدمه یا متن پرتوافکن است، به سرعت دریابد.

کارگاه پژوهشی مقاله نویسی
کارگاه پژوهشی مقاله نویسی با حضور »حجت االسالم والمسلمین مطهری« 
استاد داور تحقیقات پایانی سطح دو، در مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( 

چالوس برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین مطهری در این کارگاه ضمن تشریح نگارش مقاله 
گفت: یک مقاله قوی باید چکیده و مقدمه خوبی داشته باشد و عالوه بر رعایت 

ساختار صحیح مقاله، باید از محتوا و متن پرباری نیز برخوردار باشد. 
سنجیده  او  توانای  قلم  با  پژوهشگر  علمی  بار  کرد:   اظهار  پایان  در  وی 
می شود. صاحبان قلم مؤثر، افرادی تأثیرگذار در تاریخ هستند و حوادث بزرگ 
روزگار بوسیله قلم و افکار آن ها رقم می خورد؛ پس چه بهتر که این تأثیرگذاری از 

سوی افرادی دلسوز، مؤمن و متعهد باشد.

کارگاه پژوهشی چگونگی مواجهه با بالیای طبیعی
کارگاه پژوهشی با موضوع »چگونگی مواجهه با بالیای طبیعی« در مدرسه 

علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( شهرستان آمل برگزار شد.
»خانم روحی«، از مربیان هالل احمر در این کارگاه گفت: بالیا به دو دسته 
طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شوند که طبیعی شامل زلزله، سیل، آتشفشان 

و...، غیرطبیعی هم شامل جنگ و آتش سوزی و... می شود.
وی گفت: آن چه در مواجهه با بالی طبیعی مهم است این است که بدانیم 

قبل از بالیا، حین و بعد از آن چه کارهایی باید انجام داد.
مربی هالل احمر افزود: یک امدادگر در هنگام روبه رو شدن با حادثه، ابتدا 
خونسردی خود را حفظ نموده و سپس با سرعت و صحت عمل همراه با ابتکار، 

جهت نجات جان مصدومان و آسیب دیدگان اقدام می کند.
خانم روحی تصریح کرد: هنگام وقوع زلزله ضمن نداشتن ترس و وحشت 
و حفظ خونسردی، در مکان هایی مثل کنار دیوار یا زیر میز و صندلی باید پناه 

گرفت و با دو دست سر و گردن خود را نگه داشت تا ضربه نبینند.
وی  گفت: گاهی اوقات ممکن است یک فرد از زلزله آسیب نبیند اما پس لرزه ها 
موجب خرابی ساختمان ها شده و به انسان آسیب برسانند. بنابراین هنگام وقوع پس 
لرزه ها هم باید در فضاهای باز حضور داشت و از حضور در ساختمان ها خودداری نمود.
از وقوع  آمادگی های الزم قبل  ایجاد  به  با اشاره  پایان  مربی هالل احمر در 
اولیه، غذاهای کنسرو شده،  اظهار داشت: جعبه کمک های  بالیای طبیعی، 
چراغ قوه؛ تلفن همراه و آب از جمله لوازمی هستند که در هنگام بروز حادثه، 
مورد نیاز بوده و می تواند تا قبل از آمدن امدادگران، تا حد زیادی جان بیماران و 

افراد آسیب دیده را نجات دهد.

کارگاه پژوهشی آموزش وبالگ نویسی
فضای  با  آشنایی  پژوهشی  کارگاه  الزهرا)س( گرگان  خواهران  علمیه  مدرسه 
مجازی با محوریت »آموزش وبالگ نویسی« را با حضور جمعی از طالب این 

مدرسه برگزار نمود.
»خانم زهره حقیقی« گفت: حضور طالب در فضای مجازی و رساندن پیام 

دینی بسیار اثرگذار است .
وی عنوان نمود: آموزش وبالگ در دو بخش مقدماتی و تکمیلی برگزار شد 

که مرحله مقدماتی به صورت تئوری و عملی اجرا شد.
دوره  این  در  افزود:  الزهرا)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  مجازی  فضای  مربی 
با  تئوری و عملی  نفر از طالب مرحله مقدماتی را بصورت  تاکنون حدود ۱۳۰ 
موضوعاتی از قبیل معرفی سامانه کوثرنت، نحوه ورود به این سامانه و کیفیت 

درخواست وبالگ گذراندند.
وی گفت: مرحله تکمیلی این دوره با تشریح تنظیمات وبالگ اعم از ویرایش 
تصویر و قالب وبالگ، افزودن موضوعات، ارسال مطلب جدید، و انتشار آن، 

نحوه بارگذاری تصویر، فیلم و ... انجام خواهد شد.  

دفاع از پایان نامه
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه یکی از طالب خواهر سطح سه استان فارس در ساختمان مدیریت 

حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد.
کاظمی نژاد  فاطمه  »خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  صدیق«  مدینه   »خانم 
ریحانه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  اصول  و  فقه  طالب  از  اصطهباناتی« 
النبی)س( شیراز، با عنوان »علوم غریبه و ملحقات آن از دیدگاه فقه شیعه« و با 

راهنمایی »حجت االسالم والمسلمین محمد برکت« برگزار شد.
گفتنی است خانم کاظمی نژاد در جلسه دفاع از پایان نامه خود، علوم غریبه 
را به معنای بحث درباره دانش هایی با تأثیرات شگفت آور دانست و گفت: امروزه 
از طریق  از کسب های پردرآمد و مسایل مبتالبه، کسب درآمد  در جامعه یکی 
سحر و جادو است و برخی از مردم نیز متأسفانه به این مسائل اعتقاد و باور دارند.
لزوم  بر  تأکید  با  ریحانه النبی  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  سه  سطح  طلبه 
گاهی مردم برای جلوگیری از قرارگرفتن در دام فریبکاران این حرفه،  افزایش سطح آ
تبیین  برای مردم  این مسأله  زوایای  و  ابعاد  این منظور الزم است  برای  بیان کرد: 
شود؛ باید مفهوم شناسی علوم غریبه و ملحقات آن همچون حقیقت سحر و انواع 
آن و مباحثی مانند موارد حرمت و جواز سحر از نظر فقه شیعه تبیین و تشریح شود.

روش  با  تحقیق  این  گفت:  خود  دفاع  جلسه  پایان  در  کاظمی نژاد  خانم 
درباره  افراد  نیاز  پاسخگوی  که  شده  انجام  کاربردی  هدف  با  و  کتابخانه ای 

شناخت علوم غریبه از جمله سحر و جادو و احکام فقهی آن است.
احمد  والمسلمین  »حجت  االسالم  را  پایان نامه  این  داوری  است؛  گفتنی 
شفیعی نیا« برعهده داشت؛ همچنین این پایان نامه در صورت انجام اصالحات 

با رتبه عالی پذیرفته شد.

نقش گناه در حبس دعا از دیدگاه آیات و روایات
• استاد راهنما: محققیان 
• استاد داور: فاطمه قنبری

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه:  مدرسه علمیه خواهران فاطمیه صومعه سرا
چکیده:

روایات«  و  آیات  دیدگاه  از  دعا  در حبس  گناه  »نقش  پایان نامه  این  موضوع 
به هرگونه  ودر اصطالح  آمده  و زشت  بد  کار  معنای  به  لغت  در  گناه  می باشد. 
و  مترادف  واژه های  دارای  که  می شود  اطالق  الهی  دستورات  از  نافرمانی 
همسویی مانندذنب،لمم،جناح،خطیئه،سیئه و...در قرآن می باشد.که همه آنها 
به نوعی یك تیرگی و سیاهی در قلب و روح آدمی به وجود آورده و مقدمات دوری 

و فاصله انسان با پروردگار باری تعالی را فراهم می کند.
قرآن  در  که  می باشد  زدن  صدا  و  خواندن  معنای  به  لغت  در  نیز  دعا 
مصداق هایی همانند صاله، استکانت، ذکر و عبادت برای آن آمده است.که در 
همه آنها به نوعی، ایجاد یك ارتباط معنوی با پروردگار متعال می باشد. تکرار گناه 
چون باعث ایجاد ملکه گناه در تمام وجود انسان می شود این ملکه شدن گناه 
تأثیرات سو و منفی بر روح و روان انسان ایجاد می کند. ازطرفی رابطه بین گناه و 
دعا و شرایط دعا یك رابطه عکس می باشد. به این صورت که هرچه ملکه گناه در 
وجود آدمی مستحکمتر شود، به همان نسبت توفیق برقراری ارتباط فرد داعی و 
فراهم شدن شرایط دعا در او برای برقراری ارتباط با خداوند متعال کمتر می گردد 

و این به میزان ارتکاب گناه در فرد داعی بستگی دارد.
قلب  سختی  و  قساوت  شدن  ایجاد  آدمی،  وجود  در  گناهان  نقش  مهمترین 
او می باشد که  از  توفیق  نتیجه سلب  در  و  انسان  قلب  و  بر روح  تسلط شیطان  و 
لقمه  خوردن  والدین،  عاق  والیت،  انکار  شرك،  مانند  خاص  گناهان  از  یکسری 
حرام، حسد، غیبت، نجوا و... باعث ایجاد این تأثیرات سوء بر وجود انسان می شود.
در اثر این تأثیرات منفی و شیطانی، توفیق مناجات و نیایش از آدمی سلب 
و  دعا  نمی تواند  نتیجه  می گیرد.در  قرار  تعالی  باری  منفور  و  مغضوب  و  شده 
درخواست خاضعانه و با توجه به شرایط دعا به پیشگاه باریتعالی داشته باشد و در 

اینجاست که دعاهایش حبس شده و رد می  گردد.
تفکر عمیق و ایمان و باور قلبی درباره تاثیر گناهان که چنین اثرات منفی بر روان 
و روح انسان ایجاد می کند، می تواند یکی از راهکارهای علمی و مقدمه ای در تصمیم 
جدی برای جلوگیری از ارتکاب گناهان باشد.که آدمی در عمل با توبه و استغفار و 
انجام عمل صالح می تواند اثر این گناهان را خنثی نموده و با مداومت به ذکر و توجه 
خدای متعال در نماز و روزه و تالوت قرآن و... و توسل به اهل بیت)علیهم السالم(،برای 

تثبیت شدن در مسیر تقرب الهی و دوری از اثرات گناهان گام بردارد.
 کلیدواژها: گناه، نقش گناه، دعا، حبس، حبس دعا، آیات، روایات 

شعائر حسینی در فقه
• استاد راهنما: عبدالمجید مقامی

• استاد مشاور: حسین زاده مالکی 
• استاد داور: محققیان 

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( بندر امام خمینی)ره(
چکیده:

فرجام تاریخی و دستاوردهای ماندنی عاشورا در طول دهه ها و سده های بعد 
از خود، به جریانی هویت بخشی تبدیل شده که امروزه می توانیم و البته باید از آن 

به عنوان »فرهنگ عاشورا« نام ببریم.
شعائر رویه بیرونی دین است و در جامعه نقشی اغلب مهم تر از اصول و عقاید 
که درون مایه ادیانند، بازی می کنند. شعائر شامل رفتارهای آیین مند انسان هاست 
که اغلب توأم با حرکات بدنی بوده و از اندیشه ارتباط با عالم ملکوت مایه می گیرند. 
هویت  یك  دینداران  وبرای  می بخشند  خارجی  تجسم  دیانت  به  رفتارها  این 
مشخص و مهم تر، احساس همبستگی و همدلی فراهم می سازند. در این تحقیق 
با مراجعه به منابع مهم و اصلی انواع شعائر حسینی مورد بحث قرار می گیرند و 
نظرات  ابتدا  که  می شوند  بیان  حسینی  شعائر  به  راجع  هم  علماء  فقهی  نظرات 
علمای متقدم که نظرات فقهی آنها مرجع برای نظرات و آرای فقهی علمای متأخر 
یا جدید می باشد، بیان می شود و در بخشی از این تحقیق نظرات علمای اهل سنت 
راجع به شعائر حسینی هم بیان می شود که تمام این نظرات و آرای فقهی با بیان 

احکام فقهی شعائر حسینی باعث ترغیب به رعایت این شعائر می شوند. 

ضمان قاضی از دیدگاه فقه امامیه
• استاد راهنما: علی اکبر ابوالحسینی

• استاد داور: کریمی نیا 
• سطح: سطح3

• رشته: فقه و اصول
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران فاطمةالزهرا)س( آمل

چکیده:
بحث  از مهم ترین شاخه های مبحث ضمان،  یکی  به جرأت می توان گفت 
ضمان قاضی است که مبّین تعهد قاضی، به جبران ضرر و زیانی است که در 

نتیجه حکم نادرست وی به محکوم علیه وارد می گردد. 
در زمینه ضامن بودن قاضی، از دو منظر متوان به مسأله نگاه کرد: نظر اول 
این  بر  اما نظر دوم  از مسئولیت است و ضامن نمی باشد،  این که قاضی مبری 
بر  با دقت  وارده می باشد.  اعتقاد است که شخص قاضی ضامن خسارت های 
این مسأله می توان گفت اگر خسارت وارده توسط قاضی ناشی از عمد و تقصیر 
وی باشد، خودش شخصًا ضامن جبران خسارت وارده می باشد که در صورت 
حیات قاضی، وی شخصًا با یکی از راه های ترمیم عینی، اعاده وضع، جبران 
مالی، اعاده حیثیت، پرداخت غرامت و... باید ضرر وارده را جبران کند، اما پس 
از مرگ قاضی اگر ترکه تقسیم نشده باشد خسارت، از ترکه وی جبران گردد و اگر 
پس از تقسیم ترکه باشد، ورثه ضامن جبران خسارت می باشند. اما اگر قاضی در 
رأی خود اشتباه نموده و بدون هیچ سوءنیتی حکم نادرست صادر نماید، با توجه 

به روایت وارد شده از امام علی)ع(، بیت المال مسئول جبران خسارت می گردد. 

بررسی موجبات و موانع نفقه زوجه درفقه مقارن
• استاد راهنما: مجید حبیبیان نقیبی

• استاد مشاور: شاهدی 
• استاد داور: شفیعی نیا 

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س( تنکابن
چکیده:

نظام حقوقی اسالم بنا بر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای ویژه ای را برای 
زوجه در نظر گرفته است، از جمله این امتیازها »حق نفقه« است. نفقه در لغت 
به معنای هزینه و خرج و مخارج زندگی و... ترجمه شده و در اصطالح به تمام 
و  کلمه  این  می شود.  گفته  باشد  متناسب  او  وضعیت  با  که  زن  نیازمندی های 

مشتقات آن، بیش از 75بار در قرآن کریم به کار رفته است.
حق نفقه عبارت است از آن که مسئولیت تأمین کلیه مخارج زندگی زوجه اعم 
از خوراك، پوشاك و مسکن و... به عهده زوج می باشد. در عقد دائم، استحقاق 
این  بارز اسالم است.  از احکام  تأدیه ان  به  و تکلیف زوج  نفقه  به  زوجه نسبت 
مسئولیت مالی به عهده مرد نهاده شده، هر چند زن تمکن مالی داشته باشد و 
وجوب نفقه بر مرد را آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید می کند. نفقه زن تقدم 
بر نفقه اقارب و سایر دیون مرد دارد. امامیه و اهل سنت در این مسأله مشترکات 
و موارد اختالفی دارند. در این تحقیق با بررسی تطبیقی فقه امامیه و اهل سنت 
در زمینه حق نفقه زوجه، با مراجعه به منابع موجود، به آن پرداخته شده است. 
– تحلیلی صورت  با هدف و نگرش توصیف محتوایی  این تحقیق  روش کار در 
اهمیت  می باشد.  کتابخانه ای  شیوه  به  نیز  اطالعات  جمع آوری  و  است  گرفته 
و کم کردن  بنیان خانواده  در استحکام  آنجا روشن می شود که می تواند  بحث 

امار طالق مأثر باشد. 

بر  اخالق  »تأثیر  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  علم«  پیشرفت 

فاطمه)س( رفسنجان برگزار شد.
با   رابطه  در  کرسی آزاداندیشی  کننده  ارائه  استاد 
موضوع »تاثیر اخالق بر پیشرفت علم« گفت: اخالق 
مانند یک موتور محرک است که انسان را به حرکت وا 

می دارد و او را به جلو می راند.
وی ادامه داد: حال باید بحث شود که آیا مراد از 

اخالق مذکور، چه نوع اخالقی است؟ آیا تنها اخالق 
دیگر  ادیان  اخالق  اصول  یا  است  مطرح  اسالمی 

نظیر مسیحیت را نیز شامل می شود. 
در ادامه استاد منتقد افزود: مراد از اخالق در این 
را  انسان  که  اخالقی  است؛  اسالمی  اخالق  مسأله، 
به سعادت می رساند، همان اخالقی است که اسالم 
به آن تأکید دارد؛ این اخالق در پیشرفت همه علوم 
فراهم  علم  آن  پیشرفت  جهت  را  زمینه  و  بوده  مؤثر 

می سازد.
به  ادامه داد: مهم ترین عامل برای دستیابی  وی 
چنین اخالقی، اراده خود انسان است؛ به این معنا که 
اگر فردی نصیحتگر و پنددهنده خود باشد، مزّین به 
اخالق اسالمی می باشد و درنتیجه در تمامی جهات 

زندگی خویش، پیشرفت و موفقیت خواهد داشت. 
احمدیان«  والمسلمین  »حجت االسالم  پایان  در 
به عنوان استاد داور ضمن جمع بندی مطالب مطرح 

شده در این کرسی گفت: مراد از اخالق، حالتی در 
انسان است که تمایل به خوبی ها داشته و از بدی ها 

تنفر دارد. 
اظهار  پژوهشی  نشست  این  پایان  در  داور  استاد 
بیرونی  عوامل  هم  اخالقی  چنین  کسب  برای  کرد: 
مانند استاد اخالق مؤثرند و هم عوامل داخلی مانند 
اراده. تا خود انسان نخواهد، کسی قادر نیست وی را 

به حرکت وا دارد. 

نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی
پایان نامه های دفاع شده

نشست پژوهشی با عنوان »اهمیت 
پژوهش در زندگی« در مدرسه علمیه 
شهرستان  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 

پارسیان برگزار شد.
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
این  در  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
نشست بیان گفت: پژوهش و تحقیق 
جمله  از  انسان  زندگی  امور  تمام  در 
دیگر  و  علمی  دینی،  امور  تحصیل، 
زمینه ها نقش اساسی دارد.  پژوهش 
به معنای کوشش برای یافتن بهترین 
موجود  مشکالت  حل  جهت  راهکار  

در عرصه های مختلف زندگی است.
»خانم سکینه هاشمی« با بیان اینکه 
علم و دانش از محور ها و شاخص های 
شمار  به  جامعه  هر  تعالی  و  پیشرفت  اصلی 
می رود، گفت: استفاده از پژوهش و تحقیق 
در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی کشور تاثیرگذار می باشد.
عنوان  به  هرآنچه  افزود:  وی 
گوناگون  دوره های  در  علوم  پیشرفت 
تاریخ می شناسیم، حاصل تالش افرادی 

بوده که رویکردی پژوهشی داشته اند.
اینکه  به  اشاره  با  هاشمی  خانم 
تحقیق و پژوهش به خصوص در زندگی 
طلبه ها بسیار اهمیت دارد، افزود: قشر 
طلبه به دلیل عهده دار بودن مسئولیت 
و  سواالت  به  پاسخگویی  سنگین 
شبهات مردم، باید بیشتر نسبت به امر 

تحقیق توجه داشته باشند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  حوزه  استاد 
علم  الهی،  ایمان  بر  تکیه  با  باید  طلبه 
جامعه  مشکالت  رفع  پی  در  پژوهش  و 
وجود  در  باید  الهی  ایمان  گفت:  باشد، 
انگیزه  که  باشد  راسخ  چنان  طلبه  یک 
اصالح خود و جامعه در وی از بین نرود.

علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
نشست  در  گلستان  استان  خواهران 
رسانه  اصحاب  حضور  با  که  خبری 
استان  که  این  بیان  با  شد،  برگزار 
گلستان از فعالین پژوهش حوزه های 
می باشد،  کشور  خواهران  علمیه 
گفت: مجموعه فعالیت های علمی-
پژوهشی بسیار خوبی در حوزه علمیه 
خواهران در حال انجام است. استان 
گلستان این افتخار را دارد که ساالنه 
در پژوهش های میدانی و پیمایشی در 
کل کشور تحقیقات خوب و ارزنده ای 
 ،1 برگزیده  رتبه های  و  دهد  ارائه  را 
خود  به  را  تقدیر  شایستگان  و   3  ،2

اختصاص دهد.
اظهار  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
استان  در  حاضر،  حال  در  نمود: 
قامت  در  که  داریم  طالبی  گلستان 
یک استاد راهنما در تحقیقات میدانی 
و  فعالیت هستند  به  قادر  پیمایشی  و 
مدارس  برای  خوبی  بسیار  نوید  این 

علمیه استان محسوب می شود.
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
شد:  یادآور  گلستان  استان  خواهران 
اختتامیه  دومین  گلستان  استان 

حوزه های  بین  که  را  حلی  عالمه 
علمیه خواهران و برادران انجام شد، 
مدیریت حوزه علمیه خواهران رشد دو 
برابری نسبت به سال گذشته داشت. 
جشنواره  برگزیده   35 از  برگزیده   24
از  گلستان  استان  در  حلی  عالمه 

خواهران بودند.
بر  عالوه  افزود:  بهرامی  خانم 
کرامت؛  بانوی  فراخوان های  در  این، 
و  طرح ها  ارسال  در  گلستان  استان 
کنار  در  دارد.  خوبی  حضور  مقاالت 
استان  پژوهش  معاونت  مباحث،  این 
کل  اداره  با  را  خوبی  بسیار  تعامالت 
استان  دانشگاه های  اسالمی،  ارشاد 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و 
پژوهش هایی  از  بخشی  داشته است. 
انجام  پرورش  و  آموزش  در  که 
نیروهای  و  معلمین  توسط  می شود، 

 حوزوی صورت می پذیرد.
معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش 
توجه  با  گلستان  استان  نیز  و  کشور 
به اهمیتی که برای امر پژوهش قائل 
است، به لحاظ کمی و کیفی سبقت 
پژوهشگران  تعداد  و  گرفته  خوبی 

انجام  حال  در  که  هایی  پژوهش  و 
است، بسیار بیشتر از قبل شده است.
 استاد حوزه در ادامه ضمن تشریح 
عرصه  در  خود  معاونت  اقدامات 
پژوهش گفت: نشست های پژوهشی 
و  ِقوام  با  آزاداندیشی  کرسی های  و 
انجام است  در حال  بیشتری  کیفیت 
و از استادان، نخبگان و برترین های 
علمی-  شوراهای  در  پژوهشی 
پژوهشی این استان استفاده می شود.
نمود:  اذعان  بهرامی  خانم 
از  برخی  اخیر  در چند سال  بحمدلله 
تحقیقات پایانی و پایان نامه ها تبدیل 

به کتاب شده است.
مدرسه   12 از  کرد:  عنوان  وی 
عالی،  آموزش  مؤسسه  و  علمیه 
کانون  دارای  استان  در  مدرسه   11
آنها  خوِد  که  هستند  پژوهشی 
را  پژوهشی  فعالیت های  سبدهای 
ارائه می دهند و بسیار گسترده فعالیت 
می کنند. انجمن های پژوهشی نیز در 
در نگارش  و حتی فعالیت در فضاهای 
 3 هم اکنون  فعالند.  بسیار  مجازی 
انجمن پژوهشی در رشته های تفسیر 
و علوم قرآنی، کالم و فقه و اصول در 
مدرسه عالی حوزوی الزهرا)س( گرگان 

در حال فعالیت هستند.
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
کرد:  اظهار  گلستان  خواهران 
شاهد  نزدیک  آینده ای  در  ان شاالله 
استان  در  پژوهشی  مرکز  راه اندازی 
گلستان خواهیم بود که این امر نوید 
و  پژوهشگر  خواهران  برای  خوشی 

طلبه محسوب می شود.
گفت:  پایان  در  بهرامی  خانم 
بخش های بسیار گسترده دیگری در 
فعالیت  حال  در  استان  پژوهش  امر 

است که مجال توضیح آن نیست.

کرسی آزاداندیشی در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( رفسنجان

تأثیر اخالق بر پیشرفت علم

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان خبر داد:

در آینده ای نزدیک مرکز پژوهشی برای 
خواهران طلبه در استان  راه اندازی می کنیم

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( پارسیان:

علم و دانش از 
شاخص های اصلی 
پیشرفت و تعالی هر 

جامعه است

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( یزد بررسی شد

تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( پیرامون اهمیت تحقیق و پژوهش 
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  به 
نشست  یزد  کبری)س(  زینب  حضرت  خواهران 
پژوهشی با محوریت »تبیین دیدگاه مقام معظم 
و  تحقیق  اهمیت  پیرامون  رهبری)مدظله العالی( 
محمد  منصوره  »خانم  باحضور  و  پژوهش« 

علیان« استاد حوزه، برگزار شد.
بیان  با  نشست  این  در  محمدعلیان  خانم 
گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
درباره اهمیت پژوهش اظهار داشت: اگر بخواهیم 
پیرو واقعی والیت باشیم، باید اوامر و توصیه های 

ایشان را به ویژه در زمینه پژوهش که بر آن تاکید 
فراوان دارند، عملی کنیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری)مدظله  العالی( 
می فرمایند: »مسأله تحقیق و پژوهش اهمیت 
بسیاری دارد. تحقیق منبع تغذیه آموزش است. 
تا یک  بنشینیم  این است که منتظر  وابستگی 
نفر در یکجای دنیا یک تحقیقی بکند و ما از آن 
استفاده بکنیم. این همان ترجمه گرایی و عدم 
و  کشور  یک  برای  علمی  شخصیت  استقالل 
برای یک مجموعه ی دانشگاهی است. برای 

یک مجموعه علمی، این مایه نقص است که 
رویش  منبع  و  منشا  که  تحقیق  و  پژوهش  در 
علمی است، ضعیف باشد؛ باید بتواند از لحاظ 

علمی به خود متکی باشد.«
مقام  دیدگاه  از   : کرد  تصریح  حوزه  استاد 
پژوهشی  اولویت های  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
باید درباره مسائل مورد نیاز کشور باشد؛ بنابراین 
محققان باید دقت کنند و پژوهش هایی را مورد 
اهتمام و توجه بیشتری قرار بدهند که کشور به 

آن نیاز دارد.

با  که  پژوهشی  نشست  در  حوزه،  استاد  راعی«  فهیمه  سیده  »خانم 
الزهرا)س(  انگیزه پژوهشی« در مدرسه علمیه خواهران  موضوع »اخالق و 
محمودآباد برگزار شد، ضمن بیان اهمیت انگیزه و عالقه در فعالیت های 
الهی  انگیزه  با  پژوهشی  فعالیت های  به  اگر  گفت:  تحقیقی  و  پژوهشی 
بنگریم، این تحقیق و پژوهش وسیله ای برای قرب به خداوند متعال خواهد 

بود. اگر انگیزه فعالیت های تحقیقی الهی باشد، آن اثر ماندگار می شود.
وی افزود: پژوشگر عالوه بر تالش و کوشش در امر تحقیق، باید از 
خداوند متعال نیز مدد بجوید و به او توکل کند؛ امام علی)ع( می فرمایند: 

»کسی که توکل دارد، شبهات برایش روشن می شود.« 
استاد حوزه خطاب به طالب گفت: در کار تحقیقی باید امانت داری و 
انصاف را رعایت کنید. پژوهشگر همچنین باید روحیه نقدپذیری را در خود 

تقویت کند؛ یعنی از نقد اثرش نترسد و اجازه نقد اثر را به دیگران بدهد.
خانم راعی با بیان اینکه آموزش به تنهایی موجب تولید علم نمی شود، 
خاطرنشان کرد: محصور شدن در آموزش به تولید علم کمکی نمی کند؛ 
در  باشند؛  صحنه  در  همیشه  باید  پژوهش  عرصه  در  علمیه  حوزه های 

غیر اینصورت اثرهایی نوشته و رواج داده می شوند که بنیه دینی ندارند.
این باره  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
می فرمایند: »اگر حوزه در مسیر پژوهش غایب باشد، علم بی فروغ پیشرفت 
می کند؛ زیرا نگه داشتن فروغ معنویت و فضیلت و دین در دست حوزه است؛ 

اگر در صحنه نباشد پیشرفت ها بی ارزش و بلکه ضد ارزش می شوند.«

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد عنوان شد

حضور فعال بانوان طلبه حوزه های 
علمیه خواهران در عرصه پژوهش

برگزاری نمایشگاه 
تخصصی کتاب در 

مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( بندرعباس

تخصصی  نمایشگاه  چهارمین 
پژوهش  معاونت  همت  به  کتاب 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

بندرعباس برگزار شد.
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون   
گفت و گو  در  بندرعباس  خواهران 
اهداف  به  اشاره  با  »نمای حوزه«،  با 
گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری 
منظور  به  کتاب  تخصصی  نمایشگاه 
کتابخوانی  و  گسترش فرهنگ کتاب 
پژوهش  شعار  تحقق  راستای  در  و 

جنبش علمی تا 1400 برگزار شد.
بیان  با  احمدی«  سمیه  »خانم 
عنوان   137 نمایشگاه  این  در  اینکه 
به  نرم افزار  عنوان   100 و  کتاب 
محور  افزود:  شد،  گذاشته  نمایش 
کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه 
از قبیل: تفسیر و علوم قرآنی، فقه و 
انسانی  علوم  و  فلسفه، کالم  اصول، 
خانواده،  و  زنان  دین،  حوزه  با  مرتبط 
نوجوان،  و  کودک  و  تربیتی  فرهنگی 

ادبیات و دفاع مقدس، بوده است.
 350 اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
کردند،  بازدید  نمایشگاه  این  از  طلبه 
اضافه کرد: مدارس علمیه خواهران 
آباد،  حاجی  جاسک،  رودان،  قشم، 
برای  بندرلنگه  و  میناب  سیریک، 
این  از  خود  کتابخانه های  تجهیز 
و  کردند  خریداری  کتاب  نمایشگاه 
دیگر مدارس نیز به دلیل بعد مسافت 

نتوانستند از نمایشگاه بازدید کنند. 

»پژوهشگری و جنبش 
علمی« در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( 
همدان بررسی شد

موضوع  با  پژوهشی  نشست   
با  علمی«  جنبش  و  »پژوهشگری 
المسلمین  حضور »حجت االسالم و 
مسئولین  از  جمعی  حسینی«، 
بوعلی،  دانشگاه  دانشجویان  و 
مبلغین  و  طالب  کارکنان،  استادان، 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

همدان برگزار شد.
حجت االسالم  نشست،  این  در   
والمسلمین حسینی گفت: اصل اولیه 
این  و  است  عالم  قوانین  فهم  دانش، 
است.  بشر  ذاتی  جوهره   جزء  مساله 
انسان باید ظاهر و باطن عالم را بفهمد 

و کلید واژه این امر پژوهش است. 
پژوهشی  موضوعات  بیان  با  وی 
می تواند  پژوهش  اینکه  بر  تاکید  و 
و  شود  شروع  مسائل  ساده ترین  از 
ختم  علمی  مباحث  پیچیده ترین  به 
پژوهش  امروزه  شود گفت: متأسفانه 
دلیل  همین  به  و  شده است  کمرنگ 
خرافات افزایش یافته اند و این نشان 
به  گذشته  از  بیشتر  باید  می دهد 

پژوهش روی آورد.
حسینی   والمسلمین  حجت االسالم   
در پایان انسان را متشکل از چهار ستون 
انسان  که  همانطور  گفت:  و  دانست 
متشکل از چهار ستون است کعبه نیز بر 
چهار ستون استوار است و حتی اجتماع 
فرهنگ،  ستون  چهار  از  متشکل  نیز 
و  است  خانواده  و  اقتصاد  سیاست، 
هریک از این مباحث می تواند موضوعی 

برای یک پژوهش موثر و ماندگار باشد.
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دوره آموزشی _ تبلیغی »طبیب دّوار شویم«
به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد، دوره آموزشی – تبلیغی 

»طبیب دّوار شویم« ویژه طالب مبّلغ این مدرسه برگزار شد.
 در این دوره که با هدف آمادگی طالب برای تبلیغ معارف اسالمی در 
مدارس سراسر استان یزد برگزار شد، در ابتدا »حجت االسالم والمسلمین 
»شیوه های  پیرامون  سخنرانی  ایراد  به  مذهبی،  کارشناس  رحیمیان«، 

دعوت به نماز« پرداخت.
عواملی  در  ریشه  افراد،  از  عّده ای  نماز  ترک  علت  اینکه  بیان  با  وی 
مانند شبهات ذهنی آنان در مورد خداوند، لجبازی و... دارد، پاسخگویی 
به شبهات و تصحیح و تحکیم اعتقادات را از وظایف مبّلغان در عالقه مند 

ساختن افراد تارک الصالة به این فریضه الهی دانست.
کارشناس مذهبی با مطرح نمودن چند نمونه از شبهات نماز و آموزش 
فرمول های پاسخگویی به آن ها، رجوع به آیات و روایات را شاه کلید حل 

سؤاالت پنهان ذهن انسان معرفی نمود.
ناحیه  پرورشی  معاون  طباطبایی«،  »آقای  دوره  این  در  است  گفتنی 
مشکالت  از  بسیاری  که  این  بیان  با  یزد،  استان  پرورش  و  آموزش  دو 
سبک  از  آن ها  فاصله گرفتن  دلیل  به  خانواده هایشان،  و  دانش آموزان 
با  ارتباط صمیمانه  برقراری  با  مبّلغان خواست  از  است،  اسالمی  زندگی 
دانش آموزان، سعه صدر، تقوا و اخالق نیکو با آنان، هّمت و تالش خود 

را برای شناساندن ارزش های اسالمی به آن ها به کار بگیرند.

تبلیغ؛ دغدغه هر طلبه

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا، کارگروهی فرهنگی-
تبلیغی به منظور آسیب شناسی تبلیغ و تشکیل کانون مبلغان فعال با شعار 
»هر طلبه باید دغدغه تبلیغ داشته باشد«، با حضور مدیر و معاون فرهنگی 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
این نشست »خانم طاهره حسین زاده«، کارشناس مسائل  ابتدای  در 
برای  زمان)عج(  امام  سرباز  عنوان  به  طلبه  هر  وظیفه  گفت:  دینی 
ما  شاید  است.  دیگر سازی  و  خودسازی  ایشان،  حکومت  آماده سازی 
نتوانیم همه مردم را عوض کنیم ولی همین که بتوانیم خود و چند نفر 

دیگر را تغییر دهیم، کافی است. 
باید دغدغه مند  از ما  پایان گفت: هرکدام  کارشناس مسائل دینی در 
باشیم؛ زیرا همگی مسئول هستیم، با سواد بودن طلبه امری بسیار مهم 
در  موفقیت  برای  و  می کند  مشخص  را  جامعه  مسیر  حوزه،  زیرا  است 
مطالعه  برای  را  وقتی  است  بهتر  کنیم.  باید خودمان تالش  این مسیر، 
رفتارمان  با  تا  باشیم  خوش برخورد  و  خوش رو  باشیم،  داشته  غیردرسی 

دیگران را به دین جذب کنیم.
 

اهدای کتاب توسط بانوی فعال قرآنی
بانوی فعال قرآنی و مدیر مؤسسه قرآنی  »خانم مهرانگیز لک قمی« 
به  را  کتاب  جلد   200 و  هزار  سه  از  بیش  اباعبدالله الحسین)ع(  حضرت 

کتابخانه آستان مقدس کریمه اهل بیت)س( اهدا کرد.
اخالق،  زمینه ّهای  در  کتاب ها  این  بیشتر  گزارش،  این  اساس  بر 
به  برای عموم عالقه مندان  بوده و  ادبیات  تفسیر، سیاسی، اجتماعی و 

کتاب و کتاب خوانی به ویژه جوانان کاربرد دارند.
ویترین  هشت  ازجمله  کتابخانه های  تجهیزات  از  برخی  همچنین، 
به کتابخانه حرم مطهر  قرآنی  بانوی فعال  این  توسط  نیز  طبقاتی کتاب 

حضرت فاطمه معصومه)س( اهدا شده است.
در  نیز  اهل بیت)س(  کریمه  مقدس  آستان  مسئوالن  است  گفتنی 
دیداری به منظور تقدیر از این بانوی فعال، تابلو و لوح تقدیری به این طلبه 

فعال قرآنی اهدا نمودند.

عادت به گناه وجدان را خاموش می سازد
از  جمعی  باحضور  که  اخالقی  نشستی  در  حوزه،  استاد  قاسمی«  »خانم 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  خدیجه)س(  حضرت  رواق  در  طلبه  خواهران 
روز  شاهدان  به  آیه  این  گفت:  مؤمن،  سوره   51 آیه  تشریح  ضمن  شد،  برگزار 

قیامت اشاره دارد که بر اعمال انسان در این روز شهادت می دهند. 
وی ادامه داد: اولین شاهد بر اعمال انسان بر اساس آیه »ان الله علی کل 
شهید«، )آیه 17 سوره حج(، خداوند متعال است؛ دومین شاهد اعمال انسان 
در روز قیامت پیامبران الهی)علیهم السالم( هستند؛ در این روز  هرکس با پیامبر عصر 

خود محشور می شود.
استاد حوزه سومین گروه گواهان بر اعمال آدمی را ائمه معصومین)علیهم السالم( 
عنوان کرد و گفت: از امام صادق)ع (روایت شده است که در هر دوره ای امامی 
وجود دارد که در آخرت شاهد اعمال مردم آن دوره است؛ در آخرالزمان نیز امام 

زمان)عج( شاهد بر اعمال انسان ها و به ویژه امت اسالمی هستند.
خانم قاسمی ادامه داد: آیه 21 سوره »ق« فرشتگان را نیز شاهد و ناظر بر 

اعمال انسان معرفی می کند.
وی در پایان دیگر شاهدان اعمال انسان را مطابق آیات سوره زلزال، زمین 
دانست و گفت: شاهد دیگر بر اعمال انسان در روز قیامت، وجدان است که در 
صورت تکرار گناه گرفتار غفلت می شود؛ بنابراین باید از تکرار گناه و عادت به 
گناه به شدت پرهیز کرد. در آیه 14 سوره اسرا نیز به این موضوع اشاره  شده است.

طلبه  وقت شناسی
نشست  در  حوزه،  استاد  عالمیان«  عبدالرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
اخالقی باعنوان »طلبه و وقت شناسي« که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
کارزون برگزار شد، گفت: مال و ثروت انسان باید در خدمت وقت او باشد؛ نه 

اینکه انسان زمان را در خدمت مال و ثروت قرار دهد.

استاد حوزه افزود: علل تضییع وقت شامل مواردی مانند: »غفلت از مرگ«، 
»پرداختن به سخنان بیهوده«، »خواب« و ... می باشد که هر کدام به نوبه خود 

باعث عقب ماندن انسان از سعادت ابدی نیز می گردد.
مبلغ حوزه در پایان گفت: طالب باید خود را به سحرخیزی عادت دهند؛ زیرا بنابر 

روایات اهلبیت)علیهم السالم( رزق مادی و معنوی انسان در بین الطلوعین داده می شود.

مقام و ویژگی های استاد
با سخنرانی »خانم  استاد«  ویژگی های  و  »مقام  با موضوع  اخالقی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  موسوی«  طاهره  سیده 

اهل البیت)علیهم السالم( ملک شهر برگزار شد.
خانم موسوی در این نشست با بیان اینکه استاد نسبت به متعلم خود والیت 
یمن  به  را  علی)ع(  امیر المؤمنین  که  اکرم)ص( هنگامی  پیامبر  کرد:  اظهار  دارد، 
فرستادند، به ایشان فرمودند: »ای علی هرگز با مردم جنگ نکن پیش از دعوت 
به اسالم؛ به خدا سوگند اگر خدا مردی را به دست تو هدایت کند، بهتر از آن 

چیزی است که خورشید بر آن طلوع و غروب کند.«
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به رابطه با ادبی که حضرت موسی)ع( در مقابل 
حضرت خضر)ع( داشت، گفت: عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در این باره 
فرموده است: »موسی که خود کلیم الله و از پیامبران اولوالعزم است از همان 
اول سراسر تقاضا دارد و تقاضا را به صورت امری مطرح نمی کند؛ بلکه به حالت 

استفهام می گوید: »هل أتبعک؟« و رسمًا خود را شاگرد خطاب می کند.«
وی افزود: گاهی شاگرد استاد، استاد می شود ولی شأن استاد خود را حفظ 
می کند و برای همیشه او را استاد خطاب می کند؛ این همان رعایت ادب است.

خسته  طالب  آموزش  از  گفت:  حوزه،  استادان  به  پایان  در  موسوی  خانم 
نشوید و در تدریس از وسایل جدید آموزشی استفاده کنید؛ در امر صبور باشید و 
به شاگردان احترام بگذارید. تهذیب و اخالق شاگردان باید برای شما اهمیت 

زیادی داشته باشد.

حجاب و عفاف
خواهران  علمیه  مدرسه  در  عفاف«  و  »حجاب  موضوع  با  اخالقی  نشست 

الزهرا)س( فامنین برگزار شد.
»خانم نرگس کریمی« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( در 
این نشست گفت: نقش حجاب و عفاف در عظمت زن بسیار زیاد است و این امر 

در آیات مختلف قرآن کریم به وضوح قابل مشاهده است.
از  جوارح  تمام  و  قلب  گوش،  چشم،  حفظ  یعنی  عفاف  اینکه  بیان  بیان  با  وی 
پرده  از آن  معانی  گناه، اظهار کرد:  حجاب در لغت معناهای متفاوتی دارد که یکی 
می باشد. حجاب یک امر ظاهری و در ارتباط با جسم است؛ اگر این پوشش برخاسته 
از اعتقادات و باورهای دینی باشد و مانع از نگاه نامحرم شود، اجر و ثواب زیادی دارد.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا فامنین ادامه داد: عفت حالت 
درونی و نفسانی است که از غلبه کردن شهوات در افراد جلوگیری می کند؛ در 

واقع عفاف ریشه در حجاب دارد و این امر باید برای مردم تبیین شود.
خانم کریمی در پایان خطاب به طالب اظهار کرد: اهمیت امر حجاب برای 
خواهران طلبه باید پررنگ تر از دیگران باشد تا با حضور در جامعه به عنوان یک 

الگو معرفی شوند.  

سیر الی الله 
نشست اخالقی با موضوع »سیرالی الله« با حضور » آیت الله اعتمادی« در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد.
آیت الله  اعتمادی، گفت: برای طی کردن سیر الی الله، باید نسبت به رابطه 

دنیا و آخرت و جهان بینی خودمان، اهمیت قائل شویم.
وی افزود: سالکان طریق حق کسانی هستند که می خواهند به خدا نزدیک 

شوند؛ انسان تا زمانی که از خودش نگذرد، نمی تواند به خداوند متعال برسد.
و  الی الله  طریقت  به  رسیدن  برای  قدم  اولین  اینکه  بیان  با  حوزه  استاد 
علی)ع(  امام  کرد:  اظهار  است،  خدا  سمت  به  بازگشت  و  توبه  نفس،  اصالح 
می فرمایند:»ای مردم! دنیا گذرگاهی است برای شما و آخرت جایگاهی پایدار 

است؛ پس از دنیا برای سرای دیگر خود توشه بردارید.« 
وی در پایان گفت:  قدم بعدی در راه اصالح نفس، ایمان به رستاخیز است؛ 
در واقع یقین به وجود قیامت ارتباط عمیقی با پایبندی به اصول اخالقی دارد. در 
روز قیامت حسابرسی دقیقی نسبت به اعمال انسان انجام می شود که به »فزع 
بود؛  الهی خواهیم  این محکمه   ما  روزی در مقابل  تعبیر می شود. همه  اکبر« 

بنابراین اعتقاد به این مسئله موجب اصالح رفتار ما می شود.

قناعت
 »خانم سیده هاجر پورحسینی«، کارشناس دینی، در نشست اخالقی که در 
حسینیه حضرت زینب)س( و با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
بافق برگزار شد، گفت: در بند مال دنیا نبودن و قناعت که پشتوانه استحکام 

خانواده هاست می تواند انسان را به سرمنزل خوشبختی برساند.
خانه  در محیط  بانوان  زینبی  و خوی  خلق  داشتن  کرد:  اظهار  حوزه  استاد 
می تواند محیط پرتنش را به محلی آرام برای همسر و فرزندان تبدیل کند که اثر 

تربیتی مهمی نیز در آینده فرزندان خواهد داشت.
به  را  پیامبر اکرم)ص(، طالب  از  به روایتی  با اشاره  پایان  خانم پورحسینی در 
مدارا کردن با همسر و زود قضاوت نکردن توصیه کرد و بیان کرد: بانوان باید 

نسبت به تربیت فرزندان خود اهمیت ویژه ای قائل باشند.

تجلی رضا و شکر در سیره عملی حضرت زینب)س(
»خانم فرحناز رجب زاده« استاد و مشاور حوزه در نشست اخالقی که با حضور 
طالب و جمعی از بانوان شهرستان گرگان برگزار شد، به بحث پیرامون »تجلی 

رضا و شکر در سیره عملی حضرت زینب)س(« پرداخت.

بصیرت

فعالیت های تبلیغی

نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی ۵
نشست  های اخالقی طالیه داران پارسایی

بانوان دانشمند در عرصه معنوی و دانش های حوزوی

 اهمیت تربیت کودکان
با  نشستی  در  بهار  شهرستان  کبری)س(  صدیقه  علمیه  مدرسه  مدیر 
برگزار شد،  مادران طلبه  با حضور  تربیت کودکان« که  عنوان »اهمیت 
این  تربیت کودکان امری بسیار مهم است که در  به نحوه  گفت: توجه 

میان، نباید از فاصله سنی مناسب بین کودکان غفلت کرد.
رابطه  اسالم)ص( در  گرامی  پیامبر  افزود:  »خانم معصومه عیوضی«، 
باید  پس  دارد  کودکی  »هرکس  فرمایند:  می  کودکان  تربیت  اهمیت  با 
در پرورش کودک، کودکانه رفتار نماید«. ما در صدد این هستیم که مهد 
کودک را  از نظر تجهیزات مجهز نموده و با به کارگیری مربیان حوزوی 

گاه به مسائل تربیتی، گامی موثر در رشد کودکان طالب برداریم.  و آ
مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س(  در پایان گفت: نحوه آموزش به 
نیاز جهت بازی کودکان، تغذیه  ابزار مورد  کودکان، قصه های کودکانه، 
دارد  قرار  ما  اقدامات  اولویت  در  امور مهد  به  و رسیدگی  و مغذی  سالم 
که به فضل الهی و با همکاری مادران خواهیم توانست به اهداف پیشرو 

نائل شویم. 

همراه با والیت
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
این  در  والیت«  با  »همراه  عنوان  با  بصیریتی  نشست  قم،  آمنه)س( 

مدرسه برگزار شد.
والیت  جایگاه  به  اشاره  با  حوزه  استاد  اسماعیلی«،  دکتر  »خانم 
پیروان  عنوان  به  خواهر  طالب  گفت:  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
از  جامعه شناسی  و  دشمن شناسی  زمینه  در  باید  زینب )س(  حضرت 
معنوی  امور  و  نفس  تهذیب  در  و  باشند  برخوردار  باالیی  اطالعات 

خود تالش کنند تا در معرفی تشیع و تبلیغ آن موثر باشند .
وی در پایا ضمن تشریح نقش بانوان در تاریخ اسالم خاطر نشان 
زهرا)س(،  حضرت  خدیجه)س(،  حضرت  همچون  بانوانی  ساخت: 
اسالم  تاریخ  مختلف  عرصه های  در  همواره  و...  زینب)س(  حضرت 
زنان  از  الگوگیری  با  بایستی  نیز  ما  کردند.  ایفا  به سزایی  نقش 

عاشورایی  وظایف خود را بشناسیم و به موقع عمل کنیم.

رهبری؛ اولین رکن نظام اسالمی
ناحیه فامنین در  تربیتی سپاه  با حضور مسئول  نشست بصیرتی 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین رضایی« مسئول تربیتی سپاه ناحیه 
فامنین در نشست بصیرتی سیاسی که در جمع بانوان طلبه مدرسه 
مسائل  تمام  گفت:  شد،  برگزار  فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
نیاز بشر در چهار عنوان تربیتی، معرفتی، بصیرتی  اسالمی و تمام 

و مهارتی می گنجد.
این نشست بصیرتی  اینکه مسأله مورد بحث در  به  اشاره  با  وی 
است، به بررسی ریشه و اصول سیاسی حکومت اسالمی پرداخت و 

گفت: ۱۲۴ هزار پیامبر برای هدایت بشر انتخاب شد و پس از آن 
نیز به دنبال گسترش تفکر  اولیای الهی  ائمه اطهار)علیهم السالم( و  نیز 

توحیدی و تشکیل حکومتی الهی بودند.
رکن  اولین  گفت:  پایان  در  فامنین  ناحیه  سپاه  تربیتی  مسئول 
مناسب  برنامه ریزی  آن  رکن  دومین  و  است  رهبری  اسالمی  نظام 
اگر  این حکومت هستند؛  دین است؛ مردم سومین رکن  اساس  بر 
این سه رکن با هم باشند، حکومت اسالمی به خوبی پیش می رود 
از این ارکان، حکومت اسالمی جاری  و در صورت نبود حتی یکی 

نخواهد شد.

نقش مهم طالب  صحنه های سیاسی
»آقای مهدی طالب علم« کارشناس مسائل سیاسی، در نشست 
بصیرتی که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا المرضیه)س( اصفهان 
برگزار شد،گفت: تنها در صورت برداشت و تحلیل صحیح از مسائل 

جامعه می توانیم عملکرد درستی داشته باشیم.
تبلیغات)چه در فضای مجازی و  تأثیر  وی ادامه داد:  اگر تحت 
چه رادیو و رسانه های بیگانه( قرار بگیریم و دچار برداشت های غلط 
و اشتباه شویم، قطعا مسیر را اشتباه می پیماییم و بصیرت و بینشی 

دقیق نخواهیم داشت.
کارشناس مسائل سیاسی در پایان با بیان اینکه هر طلبه باید به 
مسائل داخلی و خارجی کشورش واقف باشد، اظهار کرد: طالب 
در  نقش مهمی  اسالم  مبین  دین  مبلغین  عنوان  به  روحانیون  و 
که  دهند  اجازه  نباید  و  دارند  جامعه  سیاسی  صحنه های  تمام 
بعضی نابسامانی ها اذهان مردم را نسبت به اصل انقالب آشفته 

کند.

نشست  در  حوزه  استاد  نقوی«  زهرا  »خانم 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  که  مهدوی 
شد،ضمنه  برگزار  فامنین  الزهرا)س(  خواهران 
چهار  گفت:  عالمانه  انتظار  شاخصه های  تبیین 
شاخصه اصلی برای انتظار عالمانه وجود دارد که 
عبارت اند از: نارضایتی از وضع موجود به جهت 
گاهی از وضع مطلوب پس  نبود امام زمان)عج( ، آ

از ظهور و اعتقاد و اشتیاق به آن وضع.
وی از راه های اشتیاق به امام زمان)عج( را را 
افزود:  و  دانست  معنوی  ارتباط  ایجاد  و  تذکر 
قرائت دعای عهد تاثیر بسیار باالیی در توجه ما 

نسبت به امام زمان)عج( دارد. ما باید برای ارتباط 
با امام زمان)عج( برنامه داشته باشیم.

برای  عمل  و  اقدام  کرد:  بیان  نقوی  خانم 
وضع مطلوب و ایجاد شرایط ظهور، هم از نظر 
فردی است و هم از نظر اجتماعی؛ ما باید همه 
تالش خود را برای این زمینه سازی انجام دهیم.
استاد حوزه در پایان این نشست با بیان اینکه 
برای زمینه سازی ظهور ابتدا باید از خود شروع 
سربازی  ادعای  که  کسی  کرد:  عنوان  کنیم، 
نمازش  باشد،  منظم  باید  دارد،  زمان)عج(  امام 

سر وقت باشد و آمادگی معنوی داشته باشد.

تبین شاخصه های انتظار عالمانه

تعمیق ایمان و باورهای دینی با دعا
»آقای مهدی احمدی فراز« استاد حوزه و دانشگاه، در نشست علمی که با 
موضوع »تعمیق ایمان و باورهای دینی با دعا« در سالن اجتماعات مدیریت حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه دعا فقط وسیله ای 
برای رسیدن به حاجت نیست، اظهار کرد: در روایت معصومین)علیهم السالم( تعبیر 

شده است که »الدعا مخ عباده«، دعا خود به عنوان عبادت مورد توجه است.
با خداوند  ارتباط گیری بیشتر مردم  برای  باید  اینکه شما طالب  بیان  با  وی 
و   مقوم  تواند  می  و  است  اعتقادساز  امری  دعا  کرد:  اظهار  بکوشید،  متعال 

تثبیت کننده اعتقادات مردم شود؛ دعا ابزار زندگی و بندگی است.
در سالمت  که  دانست  مذهبی  مراقبه  نوعی  را  دعا  دانشگاه  و  استاد حوزه 
در  دعا  بسازد؛  را  ما  باورهای  می تواند  دعا  گفت:  و  می گذارد  مثبت  تاثیر  افراد 
سالمت  باعث  تواند  می  و  است  موثر  باورها  تصحیح  و  تثبیت  تعمیق،  تغییر، 

اخالقی و رفتاری ما بشود.
واقع بینی  در  آن که  بر  دعا خواندن عالوه  پایان گفت:  در  احمدی فراز  دکتر 
دعاکننده تاثیر دارد، باعث گسترش افق دید او، اعتقاد به باورهای فرامادی و 

برون ریزی عاطفی نیز می گردد.

حکومت امام زمان)عج(، به معنی حاکم شدن عدالت در جهان است
در  مذهبی،  مسائل  کارشناس 
موضوع  با  که  فرهنگی  نشست 
مدرسه  در  مهدویت«   و  »آخرالزمان 
الزهرا)س( محمودآباد  علمیه خواهران 
برگزار شد، گفت: بنابر آیات و روایات، 
عباد صالح خدا وارثان حقیقی و نهایی 

زمین خواهند بود؛ این امر در نهایت 
محقق  حجت)عج(  حضرت  ظهور  با 

می شود. 
از  کرد:  بیان  رحمانی«  »خانم 
زمان حضرت آدم)ع( تا به امروز همواره 
است؛  داشته  وجود  جنگ  دنیا  در 

در  بسیاری  خونریزی های  و  جنگ 
آن  نتیجه  هیچگاه  و  است  بوده  دنیا 
نبوده  عدالت  مطلق  شدن  حاکم 
است؛ حکومت امام زمان)عج( عدالت را 

در دنیا حاکم خواهد کرد. 
کارشناس مسایل مذهبی در  پایان 

این نشست  گفت:  امام زمان)عج( برای 
به  نیاز  ظهور،  و  حکومت  برقراری 
یاری  به  باید  ما  دارد؛  یارانی  و  یاوران 
ایشان بپردازیم و زمینه تحقق ظهور 
را  االعظم)عج(  بقیةالله  حضرت 

فراهم کنیم.

طالب مقطع سیکل مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد، به منظور انس با امام زمان)عج( 
اقدام به برگزاری حلقه معرفتی با عنوان »آرمان های طلبگی« در این مدرسه نمودند.

»خانم مزین«، استاد حوزه در این نشست با بیان اینکه هدف اصلی طالب 
باید زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( باشد، به تبیین موانع ظهور ایشان پرداخت 
و گفت: برای ظهور امام زمان)عج(، باید حالت عجز و خستگی از غیبت ایشان در 

شیعیان به وجود آید؛ به گونه ای که آنان تشنه حضور ایشان باشند.
باید  پایان اظهار کرد: برای درک حضور حضرت حجت)عج(،  استاد حوزه در 

بسیاری ازعالقه مندی های مادی را رها کرده و فریفته دنیا نشویم.

برای زمینه سازی ظهور باید بسیاری 
ازعالقه مندی های مادی را رها کنیم

مرکز  طلبه  بانوان  از  شماری 
حضرت  خواهران  مدرس  تربیت 
صدیقه کبری)س( قم به مشهد مقدس 

اعزام شدند.
تربیت مدرس حضرت  مدیر مرکز 
صدیقه کبری)س( قم با اشاره به اعزام 
مقدس  مشهد  به  مرکز  این  طالب 
همت  به  اعزام  این  کرد:  تصریح 
معاونت فرهنگی این مرکز و با حضور 
126 نفر از طالب سطح سه و سطح 

چهار برگزار شد.
این  افزود:  طالبی«  زینب  »خانم 
از  بهره مندی  با هدف  زیارتی  اردوی 
ثامن  حضرت  زیارت  معنوی  برکات 
روحی-  انگیزه  تقویت  و  الحجج)ع( 

معنوی و نشاط طالب برگزار شد.

اردوی طالب مرکز 
تربیت مدرس خواهران 

حضرت صدیقه 
کبری)س( به مشهد 

با مقدس »عمار«  جشنواره  از  فیلم  دو 
عناوین »علمک« و »و تازه اول عشق 
بانوان طلبه  است« به منظور آشنایی 
با اهداف جشنواره با حضور جمعی از 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب، 

فاطمیه)س( فسا اکران شد.
معاون  طالبتاش«  صدیقه  »خانم 
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی 
خصوص  این  در  فسا  فاطمیه)س( 
عمار،  مردمی  جشنواره  گفت: 
جشنواره ای است که فیلم های ارزشی 
انقالبی  و  فیلم سازان جوان  توسط  را 
موضوعات  جمله  از  می کند.  تولید 
حرم،  مدافع  شهدای  جشنواره  این 
مجازی،  فضای  از  استفاده  ماهواره، 
مسئولیت  پذیرش  و  باری  و  بی بند 
این  فیلم های  اکران  است.  اشتباه 

جشنواره مردمی است.

اکران فیلم جشنواره 
»عمار« در مدرسه 

علمیه خواهران 
فاطمیه)س( فسا

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
»روش های  عنوان  با  فرهنگی  نشست  خرمبید، 
و  طلبه  بانوان  حضور  با  مدارس«  در  دینی  تربیت 
با هدف روش  و  والدین بچه های مدرسه  از  جمعی 
زینبیه  ابتدایی  مدرسه  در  فرزندان  دینی  تربیت 

خرمبید برگزار شد.
فاطمه حسینی«، معاون فرهنگی  »خانم سیده 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خرمبید، هدف از 
تربیت را پرورش انسان های متدین و با تقوا، دین باور 
و مسئولیت پذیر، مردم گرا برای جامعه دانست و بیان 
کرد: بر اساس روایات، هیچ کاری به اندازه تربیت، 
همت  مردم  همه  اگر  ندارد.  اخروی  اجر  و  ثواب 

ای  ما جامعه  نمایند،  فرزندان  تربیت  را صرف  خود 
حضرت  ظهور  زمینه ساز  که  داشت  خواهیم  سالم 

مهدی)عج( خواهد شد.
مادر  خانواده،  در  اینکه  بیان  با  حوزه  استاد 
عالی  صفات  به  آراسته  باید  مربی  یک  عنوان  به 
فرزندان  باید  تربیت  در مسأله  باشد، گفت:  انسانی 
بنده  زندگی،  در  او  کنیم که هدف  تربیت  را طوری 
باشد،  ها  با سختی  مقابله  اهل  و  خوب خدا شدن 
تربیت با راحت طلبی همخوانی ندارد و اگر فرزندان 
سختی ها را بفهمند، روحیه آنها مقاوم می شود و یاد 
می گیرند که این مشکالت جزیی از زندگی هستند 
آنان  خواسته های  به  باید  موارد  برخی  در  بنابراین 

»نه« گفت.
به  گفت:  نشت  این  پایان  در  حسینی  خانم 
کودکانتان از طریق نوازش یا بوسیدن یا در آغوش 
را  خود  محبت  اما  کنید،  محبت  اظهار  گرفتن 
را  کار  این  نگویید  او  به  مثال  برای  نکنید،  مشروط 
انجام بده تا تو را دوست داشته باشم؛ این کار چند 
محبت  ضرورت  اصل  به  اینکه  جمله  از  دارد  عیب 
پدر و مادر نسبت به فرزند لطمه وارد می سازد و در 
نتیجه با چنین برنامه ای کودک عادت می کند که 
کارها را برای جلب رضایت پدر و مادر انجام دهد نه 
طبق وظیفه ای که دارد و حتی ممکن است کودک 

تملق گو شود.

نشست روش های تربیت دینی فرزندان در مدارس
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خالده دختر عطاء ثقفی اصفهانی
»خالده« دختر »عطاء ثتنی« از زنان اهل علم اصفهان در نیمه 
اول قرن سوم هجری می باشد، پدرش »ابوزید عطاء بن السائب بن 
اصفهانی«  »عطاء  یا  الخشک«،  »اعطاء  به  معروف  ثقفی«  مالک 
از  یکی  عنوان  به  را  مدتی  همچنین  داشته؛  لشکری  و  است  بوده 
داشته  اشتغال  خدمت  به  خراسان  در  عباسی  خالفت  فرماندهان 
و  امالک  از  را  اصفهان  در  عطا  دشت  و  عطا  باب  برخی  است. 

مستغالت او دانسته و بدو منسوب داشته اند.؟
به نقل از »ابن حیان« و »ابونعیم«، پدر خالده نیز از علمای زمان 

خود بود چرا که او را در زمره راویان حدیث ذکر کرده اند.
بن  »حسین  و  داشت  نام  فضل«  بن  »حفص  خالده،  همسر 
حفص« پسر این بانو نیز از  شخصیت های مورد وثوق و احترام و از 

بزرگان شهر اصفهان بود.
او بعضی از دیدگاه ها و نظرات علمای کوفه را در شهر اصفهان 

نشر داد و در نهایت در سال ۲۱۲ ق فوت کرد.
مؤلف، جایگاه این بانوی بزرگپار و خاندان او اعم از پدر، شوهر 
و فرزندانش را از جهت موقعیت اجتماعی و علمی ارزشمند توصیف 
کرده است و می توان خالده را از حیث فرهنگی در زمان خود ممتاز 

دانست.

هند سعدی
و  اصفهان  در شهر  فرهیخته سده سوم هجری  زنان  از  »هند« 

دختر »یوسف بن ابی سلیمان سعدی« می باشد.
نام »محمد  به  از شخصیت های برجسته زمان خود  نیز  او  برادر 

بن یوسف« معدان بود.
ازدواج  االنصاری«  عمره  ابی  بن  کثیر  بن  »عبدالمجید  با  هند 
یکی  هند سعدی،  خود  ویژه  به  خانواده  این  اشتهار  وجود  با  و  کرد 
از فرزندان او »احمد بن عصام« است که از محدثین و دانشمندان 
عصر خود به حساب می آمد که به دلیل پرهیزکاری و ورع بسیار به 

»عروس زهاد« یا »زبده پارسایان« شهرت یافته بود.
محسوب  وثوق  مورد  افراد  تعلق  از  هم  حدیث  نقل  و  اخبار  در 
می شد و گفتارش مورد قبول همه است. وفات وی را نیز سال ۲۷۲ 

هجری ذکر نموده اند.

منبع: کتاب طالیه داران پارسایی 



نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

 فعالیت های مسلمانان جهان

۶جهان اسالم

موفقیتم را مرهون خانواده ام هستم
گروه بین الملل: »خانم عاشورا امانی 
موفقیت  در  را  خانواده  نقش  لیالنگا« 

خود در حفظ قرآن مؤثر دانست.
در  تانزانیا  نماینده  امانی  عاشورا 
بین المللی  مسابقات  دوره  دومین 
این  در  که  تهران  در  بانوان  قرآن 
رقابت ها مقام سوم را از آن خود کرد، 
سال   ۱۸ گفت:  ایکنا  با  گفت و گو  در 
رقابت های  در  پدرم  همراه  به  و  دارم 

قرآنی ایران حاضر شده ام.

رتبه  اما  یافته ام؛  حضور  اردن  قرآن  مسابقات  در  این  از  پیش  افزود:  وی 
بین المللی ندارم.

زیرا  است،  بوده  اردن  از  بهتر  ایران  مسابقات  کرد:  تصریح  ساله  حافظ ۱۸ 
استقبال گرمی را از شرکت کنندگان شاهد بوده ایم.

بیان کرد: خانواده ام حامی اصلی  بانوان در تهران  نفر سوم مسابقات قرآن 
من در حفظ قرآن و گام نهادن در این مسیر بوده و هست و با وجود این که افراد 
خانواده، خود حافظ یا قاری نیستند، اما نقش مهمی در موفقیت من در حفظ 

قرآن داشته اند.
وی همچنین گفت: من شش خواهر و دو برابر دارم و در میان افراد خانواده 

تنها من حافظ قرآن هستم.
گفت:  تانزانیا  در  قرآن  مسابقات  برگزاری  روند  درباره  لیالنگا  امانی  عاشورا 
برای زنان مسابقات قرآن ویژه بانوان به صورت سراسری نداریم و رقابت ها فقط 

منطقه ای است.

در  قرآنی  فعالیت های  به  روی آوردن  میزان  درباره  تانزانیایی  حافظ  این 
کشورش اظهار کرد: در تانزانیا قرآن جایگاه ویژه ای دارد و شهروندان تانزانیایی 

به قرآن توجه خاصی دارند.
وی در ادامه نحوه انتخاب خود برای شرکت در رقابت های قرآنی تهران را 
تبیین و اظهار کرد: با آزمونی که در سفارت ایران در تانزانیا دیدم، پذیرش شده 

و برای مسابقات تهران انتخاب شدم.
این حافظ تانزانیایی در پایان یادآور شد: ۶ سال طول کشید قرآن را حفظ کنم 
و در سال ۲۰۱۲ شروع به حفظ کردم، دو استاد به نام های »علی سلیمان کمبو« 
و »خمیس شیخ موانا« داشتم که در این مسیر به من کمک کردند. در جلسات 

قرآن ساعت های زیادی در روز آموزش می دیدم.
اول  از  بانوان  کریم  قرآن  بین المللی  مسابقات  دوره  دومین  است،  گفتنی 
اردیبهشت ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در رشته حفظ کل در هتل »ارم« تهران 

آغاز شد و با معرفی نفرات برتر در مصالی تهران به کار خود پایان داد. 

دومین  در  جنوبی  آفریقای  نماینده  علی«،  عالیه  »خانم  بین الملل:  گروه 
مسابقات بین المللی قرآن بانوان در تهران در گفت و گو با خبرگزاری قرآنی ایران 
گفت: ۱۹ سال دارم و از ۱۶ سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و حفظ کل آیات 

دو سال و نیم طول کشید.
وی افزود: اولین بار است که در مسابقات بین المللی قرآن شرکت می کنم و 

این مسابقات در سطح مناسبی برگزار شده است.
این حافظ ۱۹ ساله بیان کرد: فقط یک بار به صورت منطقه ای در مسابقات 
رقابت های  در  حضور  تجربه  خیلی  و  کرده ام  شرکت  جنوبی  آفریقای  در  قرآن 

قرآنی را ندارم.

شاگردی پدر
خانم عالیه علی تصریح کرد: پدرم استاد قرآن است و در مسیر حفظ قرآن، 
مشوق و حامی من بوده ، یک خواهر و یک برادر دارم و برادرم هم حافظ قرآن 

است.
سطر  گفت:  خود  قرآن  نحوه حفظ  درباره  جنوبی  آفریقای  قرآن  حافظ  این 
به سطر قرآن را حفظ می کردم و با تمام شدن صفحه، آیات حفظ شده را مرور 

می کردم و در این مسیر از همراهی و تجربه استادم بهره مند می شدم.
خانم عالیه علی در ادامه شیوه های آموزش قرآن در کشورش را یادآور شد و 
افزود: آموزش قرآن به فرزندان در آفریقای جنوبی از ۹ سالگی شروع می شود 
و برای حفظ قرآن در این کشور، قرآن آموزان معموال جزء به جزء پیش می روند.

وی بیان کرد: هر جزئی که تمام می شود به جزء بعدی رفته و آیات جزء جدید 
را حفظ می کنیم و محفوظات قرآنی به صورت روزانه مرور می  شود.

فعال  قرآنی  آفریقای جنوبی مدارس  داد: در مساجد  ادامه  حافظ ۱۹ ساله 
گروه های  همه  از  شرکت کنندگان  می دهند،  آموزش  عالقمندان  به  و  هستند 
سنی هستند و کالس ها به صورت جداگانه و با تفکیک گروه های سنی برگزار 

می شود.
خانم عالیه علی که سبک »محمد صدیق منشاوی« را در تالوت می پسندد، 
باره گفت: قاریان مصری همه تالوت های خوبی دارند، اما من سبک  در این 

محمد صدیق منشاوی را می پسندم.
وی اظهار کرد: توصیه پدرم بود که سبک منشاوی را در تالوت دنبال کنم و 
من هم به توصیه او عمل کرده و تالوت های این قاری مصری را گوش می دهم.

رضایت از ایران
از قاریان و حافظان شرکت کننده  از نحوه استقبال  پایان که  خانم عالیه در 
مردمی  ایرانیان  گفت:  باره  این  در  داشت،  رضایت  اوقاف  قرآن  مسابقات  در 
مهمان نواز هستند و من این کشور را دوست دارم و خوشحالم که در رقابت ها 

شرکت کرده ام.

دوره  دومین  در  نروژ  نماینده  بین الملل:  گروه 
تهران  در  بانوان  کریم  قرآن  بین المللی  مسابقات 
گفت: جلسات قرآنی متعددی در نروژ برگزار می شود و 
مساجد این کشور برنامه های ویژه آموزش قرآن دارند.

و  قرآن  کل  حافظ  عدره«،  فادی  اسماء  »خانم 
بین المللی  مسابقات  دوره  دومین  در  نروژ  نماینده 
ایکنا  با  گفت و گو  در  تهران  در  بانوان  کریم  قرآن 
ضمن معرفی خود اظهار کرد: اسماء عدره هستم، 
لبنانی االصل بوده و ۲۵ سال دارم. با کمک پدرم در 
۱۲ سالگی موفق به حفظ قرآن شدم و حدود هفت 
سال برای حفظ قرآن تالش کردم، زمانی که قرآن 
را به طور کامل حفظ کردم، برای دریافت گواهینامه 
حفظ به یکی از مراکز قرآن رفتم و گواهینامه گرفتم.

جماعت  امام  پدرم  کرد:  تصریح  اسماء  خانم 
مسجد و عالقمند به قرآن و فعالیت های قرآنی است 
یادگیری قرآن  و در واقع استاد من در مسیر حفظ و 
بوده و از همان ابتدای حفظ قرآن مرا آموزش می داد.

وی درباره سابقه حضور در مسابقات بین المللی 
قرآن گفت: پیش از این در مسابقات قرآن دبی ویژه 
مقام  توانستم  شکر  را  خدا  و  کردم  شرکت  بانوان 

پنجم را کسب کنم.
خانم اسماء عدره ضمن مقایسه مسابقات قرآن 
ایران با رقابت های قرآنی دبی افزود: ایران در این 
نمی کردم  فکر  من  و  است  پیشگام  کشوری  حوزه 

بتواند مسابقه ای در این سطح برگزار کند.
عدره ادامه داد: با وجود این که مسابقات دبی در 

جهان اسالم شناخته شده است و حتی برخی آن را 
از بهترین رقابت های قرآنی می دانند، اما به نظر من 
رقابت های ایران سطح باالیی دارد و می توان گفت 

با رویداد قرآنی بانوان در دبی برابری می کند.
این  از  دیگری  بخش  در  نروژی  قرآن  حافظ  این 
اشاره  قرآن  به  نروژی ها  اهتمام  میزان  به  گفت و گو 
که  دارد  وجود  مساجدی  نروژ  در  کرد:  اظهار  و 
برنامه های ویژه آموزش قرآن دارند و جلسات و محافل 
انس با قرآن متعددی در این کشور برگزار می شود و 

مسلمانان نروژ به قرآن اهتمام ویژه ای دارند.
عقیده  و  بیان  آزادی  به  نروژ  دولت  افزود:  وی 
احترام می گذارد و ما مسلمانان هیچ  گونه محدودیتی 
در انجام اعمال و مناسک دینی نداریم و از حقوق 

خاص خود برخوردار هستیم.
ایران  به  که  است  بار  نخستین  که  اسماء  خانم 
یافته  حضور  کشورمان  مسابقات  در  و  کرده  سفر 
است، ایران را این گونه توصیف کرد: کشوری امن و 
امان و سرزمین خیر و برکت با مردمی مهمان نواز، ما 
این مهمان نوازی را در هنگام اسنقبال برگزارکنندگان 
رقابت ها از شرکت کنندگان به خوبی مشاهده کردیم.

وی که در تالوت، سبک محمود خلیل الُحَصری 
را می پسندد، در این باره گفت: من از زمان شروع به 
حفظ آیات قرآن، به سبک تالوت این قاری مصری 
عالقه زیادی داشتم و دلیل آن، کیفیت قرائت باال، 

ادای خوب و صدای زیبای شیخ الحصری است.
خانم اسماء عدره بیان کرد: همه مشاهیر مصر 

امتیازات  و  ویژگی ها  و  هستند  شاخص  تالوت  در 
خاص خود را دارند؛ تالوت های دیگر قاریان مصر 

را هم گوش می دهم.
وی تأکید کرد: من تالوت های شیخ الحصری 
پایین بودن سطح  را دوست دارم؛ اما این به معنای 
دیدگاهی  و  نیست  مصری  قاریان  و  مشاهیر  دیگر 

شخصی و سلیقه ای است.
نماینده نروژ در مسابقات قرآن بانوان تهران با بیان 
که  مجازی  فضای  در  قرآن  آموزش  درباره  خود  نظر 
مخالفان و موافقان خاص خود را دارد، گفت: من این 
فضا را برای یادگیری قرآن تجربه نکرده ام؛ اما به نظر 
من در چنین فضایی استاد درس را به قاری یا حافظ 
قرآن ارائه می کند و او طبق توصیه ها و آموزش های 
استاد آن را فرا می گیرد و استاد هم نکات الزم را به 

کاربران عالقمند به یادگیری قرآن می گوید.
شبکه های  از  استفاده  مخالف  افزود:  وی 
قرآن  یادگیری  برای  مجازی  فضای  و  اجتماعی 
نیستم؛ هر چند این فضا ویژگی های فضای حقیقی 
یعنی حضور و ارتباط مستقیم شاگرد و استاد را ندارد.
در مجموع  کرد: من  تصریح  اسماء عدره  خانم 
فضای  معتقدم  و  می پسندم  را  حضوری  آموزش 
امکان  که  است  مناسب  کسانی  برای  مجازی  

یادگیری قرآن به صورت حضوری را ندارند.
در  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  اسماء  خانم 
رقابت های قرآنی ایران بتواند مقام کسب کرده و در 

این رویداد موفق باشد.

که  ابوصبیح«  حیفا  »خانم  بین الملل:  گروه 
رژیم  دامون  زندان  در  اسارت  ماه   ۱۶ سابقه 
اشغالگر اسرائیل را دارد می گوید در اثر شکنجه 
مرگ  آرزوی  زندان  در  اسرائیلی ها  بدرفتاری  و 

می کرد.
حیفا  الجزیره؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
دختری ۱۵ ساله بود که برای اولین بار در کرانه 
بود که  باختری شاهد صحنه های وحشتناکی 
از  بیرون  در  جمعی  کشتار  یک  از  بعد  درست 

خانه شان در بخش قدیمی الخلیل رخ داد.
او به یاد دارد که در سال ۱۹۹۴م)۱۳۷۲ش( 
از  که  گلوله  شلیک  صدای  شنیدن  از  بعد 
سکونتشان  محل  حوالی  در  ابراهیمی  مسجد 
شنیده شد، هراسان از خانه اش بیرون آمد و به 
دنبال برادر بزرگترش گشت. یک شهرک نشین 
صدها  به  صبح  نماز  هنگام  در  صهیونیستی 
فلسطینی شلیک کرده بود و ۲۹ نفر را کشته و 

بیش از ۱۰۰ نفر را زخمی کرده بود.
شدن  کشته  شاهد  روز  آن  ابوصبیح  خانم 
یک مرد جوان فلیسطینی توسط ارتش اسرائیل 
هم بود که جلوی چشمش به او شلیک کردند. 
بود  او شاهدش  روز، صحنه ای که  آن  از  پس 

بارها در الخلیل تکرار شد. الخلیل شهری است 
که یک شهرک یهودی نشین با حدود  ۸۰۰ نفر 
در مرکز آن وجود دارد و به همین علت ارتش 
برای  اسرائیل محدودیت های سخت گیرانه ای 
رفت و آمد حدود ۴۰ هزار فلسطینی که در آن 
از  بسیاری  کرده است.  اعمال  می کنند  زندگی 
فلسطینی های ساکن این شهر برای محافظت 
این  یهودی  ساکنان  حمالت  برابر  در  خود  از 
فلزی  نرده های  را  خود  خانه  دور  تا  دور  شهر، 

کشیده اند.
۲۰۱۵م)آذر  دسامبر  در  بار  اولین  حیفا 
سه  همراه  به  که  اتهام  این  با   )۱۳۹۴ ماه 
و کشتن یک  برادرزاده اش قصد شلیک کردن 
اسرائیلی ساکن الخلیل را داشته، توسط ارتش 
اسرائیل دستگیر شد. حیفا که در زمان دستگیر 
شدنش ۳۷ سال داشت، مورد بازجویی وحشیانه 
محکوم  زندان  سال  پنج  به  و  گرفت  قرار 
حکم،  این  به  او  اعتراض  با  بعدًا  البته  شد. 

محکومیتش به ۱۶ ماه حبس کاهش یافت.
در  الجزیره  خبرنگار  به  ابوصبیح  خانم 
حدود  در  که  گفت  دستگیری اش  خصوص 
به  سرباز،   ۳۵ حدود  ظهر،   ۱۲:۴۵ ساعت 

 ۶ گفتند  او  به  سپس  کردند.  حمله  خانه اش 
فرزند و شوهرش را به اتاقی بفرستد و خودشان 
می گوید  حیفا  کردند.  خانه  گشتن  به  شروع 
سربازان تمام وسایل خانه از جمله نسخه های 
فرزندانش  و  می کردند  پرت  کناری  به  را  قرآن 
وحشت زده شده بودند. او می گوید هرگز نگاه 
وحشت زده دخترش را فراموش نمی کند که از 

او می پرسید او را به کجا می برند.
حیفا می گوید چشمهایش را بستند و او را با 
چند سرباز به داخل ماشین انداختند و مدام با 
کلماتی مانند تروریست، حیوان و... او را تحقیر 
به  که  نمی دانست  او  لحظه  آن  تا  می کردند. 

زندان منتقلش می کنند.
در حبس گذشت،  که  روزهایی  توصیف  در  او 

می گوید: مثل این بود که هم زمان هم مرده بودم 
گذاشته  قبر  در  مرا  اینکه  مثل  بودم.  زنده  هم  و 

بودند. زنده بودم و آرزو می کردم ای کاش بمیرم.
بازداشتگاه  هفت  به  را  او  دستگیری  از  بعد 
با  ساعت ها  را  او  آن ها  در  و  بردند  مختلف 
چشم های بسته و دست هایی که دستبند خورده 
می گوید  او  می نشاندند.  سرد  زمین  روی  بود، 
از  یکی  که  بود  این  افتاد  که  اتفاقی  بدترین 
زندانیان که زیر سن قانونی بود به چادر او چنگ 
می اندازد تا خود را از سرما محافظت کند، اما او 
با دست های بسته حتی نمی توانست روی او را 
بپوشاند و این برایش بسیار دردناک بوده است.

و  بوده  زن  زندانیان  نماینده  زندان  در  او 
برای  تا  است  می کرده  را  خود  تالش  همه 
صحبت  زندان  نگهبان  با  لباس  و  غذا  گرفتن 
زندان بان ها  تالش  علی رغم  گوید  می  او  کند. 
اینکه  با  و  زنان  بین  اتحاد  شکستن  برای 
مثل  وعده هایی  با  دختران  از  می کردند  سعی 
باهم  آنها  بگیرند،  اعتراف  تلفن  به  دسترسی 
متحد ماندند. او می گوید چیزی که به او کمک 
کرد دوام بیاورد اعتمادی بود که دیگر زندانیان 

به او به عنوان حامی شان داشتند.

حیفا می گوید یک روز با تالش فراوان موفق 
می شود از مأموران اجازه مالقات با خانواده ها را 
بگیرد تا سه نفر از زنان از جمله خودش بتوانند 
فرزندان زیر ۶ سال خود را برای ۱۰ دقیقه در 
با  نهایت  در  وقتی  می گوید  او  بگیرند.  آغوش 
این خواسته موافقت شد در روز مالقات یکی از 
زنان را به دلیل عدم پیروی از قوانین، از دیدن 
نمی توانستم  می گوید  او  کردند.  منع  فرزندش 
جلوی چشمان او دخترم را در آغوش بگیرم و 
به همین خاطر هر سه نفر ما از دیدن فرزندمان 
خود  در  لحظه  آن  در  می گوید  او  گذشتیم. 

شکستم. به زندان برگشتم و گریستم.
کسی  اگر  می پرسد  او  از  الجزیره  خبرنگار 
او  به  پاسخی  چه  کند  خطاب  تروریست  را  تو 
را  مرگ  فلسطینی ها  گفت:  حیفا  می دهی؟ 
که  هستند  عادی  آدم های  ندارند.  دوست 
اما شرف و عزت  را دوست دارند  زندگی کردن 
که  هستیم  مردمی  ما  دارد.  ارجحیت  برایشان 
را  خانه هایمان  و  دزدیده اند  را  سرزمین مان 
از  دنیا  مردم  کرده اند. چطور  تخریب  و  سرقت 
ما می خواهند سکوت کنیم؟ هیچ کس وقتی 

حقش ضایع شود سکوت نمی کند.

تجلیل از بانوان افتخارآفرین عراقی در مسابقات قرآن
گروه بین الملل: آستان عباسی از بانوان افتخارآفرین مرکز قرآنی وابسته به 
این آستان که در مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآنی در مناطق مختلف عراق 

موفق به کسب رتبه های برتر شده بودند، تجلیل کرد.

از  موسوی«،  عدنان  »سید  کفیل؛  جهانی  شبکه  وب سایت  گزارش  به 
عضو  بانوان  از  تجلیل  مراسم  در  عباسی  آستان  دینی  امور  بخش  مسئوالن 
مرکز قرآن وابسته به بخش امور معارف اسالمی و انسانی آستان عباسی که در 
برتر دست   به جایگاه های  بودند  توانسته  مناطق مختلف عراق  قرآن  مسابقات 
یابند، ضمن تبریک به این بانوان برتر قرآنی، خواستار تالش آن ها برای مشارکت 

قوی تر در مسابقات قرآنی داخلی و بین المللی شد.
وی در ادامه بر ضرورت تمسک به کتاب خدا تأکید کرد و از بانوان برتر قرآنی 
خواست به تالش خود برای عمل کردن به آنچه آموخته اند و استمرار در حفظ 

کتاب خدا و فهم و عمل به آن ادامه دهند.

تجلیل از برترین های رقابت قرآنی بانوان امارات
گروه بین الملل: ۸۲ برگزیده در بخش های مختلف هفتمین دوره مسابقات 
ملی قرآنی بانوان امارات موسوم به جایزه »حصه بنت محمد آل نهیان ۲۰۱۸« 

تجلیل شدند.
به گزارش پایگاه خبری االمارات الیوم؛ آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 
بنت  »حصة  جایزه  به  موسوم  امارات  بانوان  قرآنی  مسابقات  دوره  هفتمین 
محمدآل نهیان« با حضور »شیخه بنت سیف آل نهیان«، نایب رئیس مؤسسه 
انسانی ـ علمی »سلطان بن خلیفه« امارات و با همکاری اداره کل امور اسالمی 

و اوقاف این کشور برگزار شد.

»خانم منی غسانی«، مدیر اداره مراکز و مؤسسات دینی اداره کل امور اوقاف 
ساله  هر  توسعه  و  تغییرات  به  اشاره  با  مراسم  این  در  امارات  اسالمی  امور  و 
مسابقات قرآن جایزه حصة بنت محمد آل نهیان گفت: تجلیل از برترین مدرسه 
معلول  بانوان  ویژه  مستقلی  بخش  شدن  اضافه  و  قرآن  حفظ  آموزش  مرکز  و 

نمونه هایی از تحوالت امسال این مسابقات بود.
از  از مجموع ۲۷۸ شرکت کننده  برگزیده  از ۸۲  این مراسم  در  گفتنی است 
امارات و کشورهای عضو شورای همکاری  خلیج فارس تجلیل شدند که در رشته 
حفظ کل قرآن این مسابقات، خدیجه فرسانه محمد ایوب، حافظ قرآن هندی 
مقیم امارات، ساره بنت حسین یحیی حازمی از شهر »أبها«ی عربستان و اسراء 
محمود سید حسن از بحرین رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و مدرسه قرآنی 
»الحکمه« در »عجمان« امارات و مرکز آموزش قرآن »بالل بن رباح« دبی نیز 

به عنوان برتر مدارس آموزش قرآن معرفی شدند.
دختر  دانش آموزان  جمله  از  مختلفی  بخش های  در  مسابقات  این  
مدارس، قرآن آموزان دختر مراکز آموزش حفظ قرآن و بانوان معلول و دارای 
از  بانوانی  بار  برای نخستین  و  برگزار شد  و...  و ذهنی  ناتوانی های جسمی 
کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در رشته حفظ کل قرآن این رقابت ها شرکت 

کردند.

اختصاص وسایل حمل و نقل عمومی زنان در بلژیک
گروه بین الملل: حزب »اإلسالم« بلژیک با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی 
را  زنان  نقل عمومی مخصوص  و  دادن وسایل حمل  اختصاص  پیشنهاد  خود 

ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری ناظور سیتی؛ نایب رئیس حزب »اإلسالم« بلژیک از 
پیشنهاد اعضای این حزب مبنی بر اختصاص دادن وسایل حمل و نقل عمومی 

ویژه زنان خبر داد.
وی با منطقی توصیف کردن این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد کامال منطقی 
است و نیازی به بحث و جدل ندارد زیرا بسیاری از زنان در وسایل حمل و نقل 
عمومی، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به این ترتیب آنها، وسایل حمل و نقل 

ویژه خانم ها را ترجیح می دهند.
رعایت  و  برابری  و  عدالت  برپایی  دنبال  به  تنها  ما  افزود:  مقری«  »طالل 
همه  حقوق  از  اما  است  اسالم  امر  این  در  ما  مرجعیت  و  افراد هستیم  حقوق 

شهروندان حمایت خواهیم کرد.
به  و  شد  تشکیل  بلژیک  در   ۲۰۱۲ سال  در  »اإلسالم«  حزب  است  گفتنی 
تعطیلی  اعالن  ارائه غذاهای حالل،  است.  انتخابات محلی  در  دنبال شرکت 
در اعیاد اسالمی و آزاد کردن استفاده از روبند در مدارس از دیگر برنامه های 

این حزب است.

روایت زن فلسطینی از اسارت در زندان صهیونیست ها

»خانم حوراء راغب حرب« داور  بین المللی قرآن کریم از لبنان:

شیعیان؛ پرچمدار وحدت و صلح
حوراء  »خانم  بین الملل:  گروه 
لحن  و  صوت  داور  راغب حرب« 
قرآن  بین المللی  مسابقات  دومین 
ایران در هتل »ارم« تهران در  بانوان 
از  دوره  این  گفت:  ایکنا  با  گفت وگو 
مسابقات در سطح خوبی برگزار شده 
و گامی در راستای تشویق به حفظ و 
قرائت قرآن و حتی تفسیر آن است و 
مناسب  را  مسابقات  نظر  همه  از  من 

می دانم.
وی که نخستین بار است به عنوان 
قرآن  بین المللی  مسابقات  در  داور 
شعار  افزود:  است،  یافته  حضور 
امت«،  یک  کتاب،  »یک  مسابقات 
است  مفهوم  و  معنا  پر  بسیار  شعاری 
همواره  ایران  که  می دهد  نشان  و 
ویژه ای  اهتمام  اسالمی  وحدت  به 
داشته و تالش برای تحقق وحدت در 

بین همه مسلمانان را دنبال می کند.
نحوه  ارزیابی  با  راغب حرب  خانم 
سطح  گفت:  شرکت کنندگان  اجرای 
متسابقین متفاوت بوده و برخی خوب 
توانمندی  نیز  برخی  و  شده  ظاهر 
نماینده  و  داشته اند  حفظ  در  کمتری 
اجرای  لحن  و  صوت  نظر  از  ایران 
خوبی از خود به نمایش گذاشته است.

موافق آموزش مجازی قرآنم
این  به  پاسخ  در  لبنانی  داور  این 
را  قرآن  آموزش مجازی  آیا  که  سؤال 
چنین  بله  گفت:  خیر؟،  یا  می پسندد 
و  است  خوب  بسیار  روشی  آموزشی، 

من از موافقان آن هستم، زیرا آموزش 
جلسات  از  اعم  شکلی  هر  به  قرآن 
به  مجازی  فضای  در  با  حضوری 
باید  اجتماعی  شبکه های  در  ویژه 
رواج داشته باشد و این شبکه ها امروز 
بسیاری از جوانان را جذب کرده و این 
گروه ساعت های زیادی را در فضای 

مجازی سپری می کنند.
شبکه های  در  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی باید آموزش قرائت، حفظ و 
و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  قرآن  تفسیر 
کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، 
قدردانی  و  احترام  شایسته  افرادی 
هستند؛ زیرا آن ها در فضا و شرایطی 
آموزش  عالقمند  کاربران  به  را  قرآن 
در  زیادی  جذابیت های  که  می دهند 
می شود.امیدوارم  تبلیغ  شبکه  این 
و  موفق  همواره  عرصه  این  فعاالن 

سربلند باشند.
قرآن  قرآنی نقش مسابقات  بانوی 
یادآور  را  اسالمی  وحدت  تحکیم  در 
این گونه مسابقات نقش  شد و گفت: 
مسلمانان  وحدت  در  مهمی  بسیار 
به  که  افرادی  از  بسیاری  دارد، 
می شوند،  دعوت  ایران  مسابقات 
برخی  منفی  تبلیغات  پی  در  معمواًل 
دشمنان  فرافکنی های  و  رسانه ها 
نکند  که  دارند  را  هراس  این  ایران، 
سفر  آن  به  است  قرار  که  را  کشوری 
کنند، کشوری تروریست بوده و همان 
می گویند،  رسانه ها  که  باشد  کشوری 
تمامی  ایران می آیند  به  زمانی که  اما 

این ذهنیت ها تغییر کرده و از نزدیک 
بسیار  کشوری  ایران  که  می بینند 
رسانه های  در  که  آنچه  از  متفاوت تر 

معاند می گویند است.

مهما ن نوازی با شاخه های گل
چنین  کرد:  تصریح  حوراء  خانم 
افرادی زمانی که وارد ایران می شوند، 
استقبال  گرمی  با  آنان  از  می بینند 
به  گل  شاخه های  با  حتی  و  شده 
می شود)اشاره  گفته  خیرمقدم  آن ها 
برگزار کنندگان  گرم  استقبال  به 
شرکت کنندگان(،  از  مسابقات 
می کنند  درک  خوبی  به  بنابراین 
عنوان  هیچ  به  ایرانی  و  ایران  که 
قدرت  که  نیستند  تروریست هایی 
نداشته  را  کشورها  دیگر  با  تعامل 
صلح طلب  شیعیان  ما  بلکه  باشند؛ 
همه  با  می توانیم  خوبی  به  و  هستیم 
با  ما  کنیم.  برقرار  ارتباط  بشر  افراد 
می کنند  دشمنی  ما  با  که  کسانی 
علیه  که  کسانی  با  و  هستیم  دشمن 
مانند  کنند،  عمل  ما  کشورهای 
به مثل خواهیم کرد  مقابله  خودشان 

و نمی توانیم سکوت کنیم.
وی بیان کرد: خارجی هایی که به 
جاهای  از  که  زمانی  می آیند،  ایران 
می کنند،  بازدید  کشور  این  دیدنی 
ایرانی  و  ایران  که  می بینند  خوبی  به 
روی  با  و  است  مهمان نواز  بسیار 
ایرانی ها،  محبت  لبخند  و  گشاده 

مواجه می شوند.

این ایران است
کشورمان  مسابقات  لبنانی  داور 
زیبا  بسیار  کشوری  ایران  داد:  ادامه 
دارد  زیبا  طبیعتی  و  خیابان ها  است، 
که هر بیننده ای را جذب خود می کند 
و این همان جمهوری اسالمی ایران 
تروریست  که  امن  کشوری  است؛ 
انفجار  آن  خیابان های  در  نیست، 

تروریستی نمی بینید.

شیعیان؛ پرچمدار وحدت و صلح
پرچمدار  شیعیان  ما  گفت:  وی 
تمامی  با  و  هستیم  صلح  و  وحدت 
هستند،  دوست  ما  با  که  ملت هایی 
دشمن  تنها  و  داریم  دوستانه  رفتاری 
و  تخریب  برای  که  است  کسی  ما 
جوانان  اغفال  و  کشورهایمان  غارت 

ما تالش می کند.
ضمن  حرب  راغب  حوراء  خانم 
مسابقات،  برگزارکنندگان  از  تشکر 
ایران  قرآنی  حرکت  این  کرد:  تأکید 
امام  بیانات  و  است  تقدیر  شایسته 
اسالمی  انقالب  بنیانگذار  خمینی)ره( 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  ایران 
مبنی بر گام برداشتن در مسیر قرآن را 

یادآوری می کند.
کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
مشارکت  شاهد  آینده  سال های  در 
کشورهای  از  بیشتری  نمایندگان 
ایران  مسابقات  در  عربی  و  اسالمی 
شرکت کنندگان  تعداد  و  باشیم 

افزایش یابد.

بانوی قرآنی آفریقا و عمل به توصیه پدر

نشان  آمار ها  بین الملل:  گروه 
مسلمانان  علیه  حمالت  که  می دهد 
 ۲۰۱۷ سال  طی  اتریش  کشور  در 
آن  از  پیش  سال  به  نسبت  میالدی 

۲۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری »آناتولی« ترکیه؛ بر اساس اعالم »مرکز اسناد و مشاوره 
رشد  این کشور طی سال ۲۰۱۷  در  اسالم ستیزی  اتریش«  امور مسلمانان  در 

چشمگیری را داشته است.
این مرکز اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که روند اسالم ستیزی در اتریش 

را طی سال های اخیر مورد بررسی قرار می دهد.
به  اسالم هراسانه  حمله   ۳۰۹ میالدی   ۲۰۱۷ سال  در  گزارش،  این  طبق 
افزایش  با سال ۲۰۱۶ میالدی ۲۱ در صد  مسلمانان ثبت شده که در مقایسه 

داشته است.
همچنین این گزارش نشان می دهد که در سال های اخیر، بانوان مسلمان 
قربانی اصلی اسالم هراسی در اروپا بوده اند؛ به طوری که ۹۸ درصد مسلمانانی 

که مورد حمله قرار گرفته اند را بانوان تشکیل می دهند.
یادآور می شود؛ در سال های اخیر معضل اسالم هراسی به یکی از مشکالت 
علیه مسلمانان هر  ثبت شده  تعداد حمالت  و  تبدیل شده  اروپایی  بزرگ جوامع 

سال در حال افزایش است.

»خانم اسماء فادی عدره« حافظ کل قرآن و نماینده »نروژ« تبیین نمود:

جایگاه قرآن بین مسلمانان نروژ

افزایش چشمگیر اسالم هراسی در اتریش
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آسیب شناسی روابط خانواده
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  رجب زاده«استاد  فرحناز  »خانم   
و  خانواده  روابط  »آسیب شناسی  عنوان  با  که  جلسه ای  در  گرگان 
بیان  به  شد،  برگزار  مدرسه  این  طالب  جمع  در  آن«  رفع  راهکارهای 

نیازهای حیاتی زندگی انسان ها پرداخت.
خانم رجب زاده با استناد به حدیثی از امام صادق)ع( گفت: خوشبخت زنی 

است که همسرش را اکرام می کند و او را آزار نمی دهد و اطاعت می نماید.
این نشست مهمترین موارد آسیب ها و موانع آسایش و  پایان  وی در 
آرامش خانواده را، رعایت نکردن وظایف اخالق و آداب اسالمی دانست.

همایش »سبک زندگی اسالمی«
همایش »سبک زندگی اسالمی« با حضور استادان و طالب مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( همدان برگزار شد.
»خانم خرازی« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( در 
ارتباط با این همایش گفت: با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع سبک 
ضروری  امری  معنوی،  یا  و  مادی  منظر  از  زندگی  به  پرداختن  زندگی، 
است. مقام معظم رهبری)مدظله العالی( لزوم پرداخت به این مسأله را این چنین 
انسان،  هدف  )که  کنیم  نگاه  معنویت  منظر  از  اگر  »ما  می کنند:  بیان 
رستگاری و فالح و نجاح است(، باید به سبک زندگی اهمیت دهیم. اگر 
به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی 
راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخالقی، باز پرداختن به سبک 

زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئله ی اساسی و مهمی است.«

خانواده موفق
موفق«  »خانواده  در همایش  ابوترابی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  اجتماعات  سالن  در  همسرانشان  و  طالب  حضور  با  که 
میان  تفاهم  مولفه های  بیان  به  شد،  برگزار  مهریز  الزهرا)س(  خواهران 

همسران پرداخت.
وی در این زمینه به نکاتی از جمله شناخت روحیات جنس مخالف، 
توجه به حقوق قانونی و شرعی، نظام اخالقی، ارتباط کالمی و آراستگی 

میان همسران اشاره کرد.

 
عوامل افزایش فشار خون
مرکز  مشاور  فرهادی«  »خانم 
در  فامنین،  شهرستان  بهداشت 
مدرسه  در  که  بهداشتی  نشست 
فامنین  الزهرا)س(  علمیه خواهران 
افزایش  علل  بیان  به  شد،  برگزار 

ناگهانی فشار خون پرداخت.
افزایش  عالئم  به  اشاره  با  وی 
عالئم  کرد:  بیان  فشارخون، 
خون  فشار  افزایش  برای  مختلفی 
وجود دارد که در افراد متفاوت است؛ 
افزایش فشار خون گاهی همراه

 با تاری دید و درد قفسه سینه، سردرد، سرفه، تهوع و یا استفراغ می باشد؛ 
نشانه های  دیگر  از  نیز  صورت  و  بازوها  و  پاها  بی حسی  و  نفس  ضعف 

افزایش فشار خون است.
فشار  ناگهانی  افزایش  درمان  کرد:  تصریح  پایان  در  فرهادی  خانم 
خون با مراقبت های پزشکی و تست های داخل وریدی انجام می شود؛ 
ترک سیگار و جایگزین کردن غذاهای سالم و ورزش منظم می توان از 

فشار خون باال جلوگیری می کند. 

برگزاری حلقه صادقین
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد اقدام به برگزاری حلقه 

صادقین با حضور طالب و دانشجویان نمود.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  برزگر«،  سمیه  »خانم 
زینب)س( گفت: در این حلقه صالحین که در یکی از پارک های بانوان یزد برگزار 
شد، تعدادی از طالب و خواهران دانشجوی دانشگاه پیام نور یزد حضور داشتند.
اهمیت  ایشان،  به  توسل  و  زمان)عج(  امام  به  توجه  آثار  افزود:  وی 
مطالعه و لزوم حضور مهربان در کنار خانواده از جمله مباحثی بود که در 

این حلقه مطرح گردید.

  پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی)ص(:
• بر شما باد گذشت؛ زیرا گذشت، جز بر عّزِت بنده نمی افزاید. پس، 
ج2  بخشد.)الکافی:  عّزت  را  شما  خداوند،  تا  کنید  گذشت  یکدیگر  از 

ص108(
• هر کس در زمانی که قدرت ]بر انتقام[ دارد، گذشت کند، خداوند 

در روز دشواری، از او گذشت می کند.)کنزالعّمال: ج3، ص373(

امیرالمؤمنین، امام علی)ع(:
• گذشت، زیور قدرت است.)غررالحکم: 773(

و  قدرت مند  گذشِت  انسانی،  واالی  خصلت های  نیکوترین   •
بخشندگِی تهی دست است.)غررالحکم: 3165(

امام حسین)ع(:
• با گذشت ترین مردم، کسی است که در زمان قدرت داشتن گذشت 

کند.)الدّرة الباهرة: 24(

امام جعفر صادق)ع(:
می زند.)تحف العقول:  نیرنگ  نادان  و  می کند؛  گذشت  خردمند   •

ص356(

امام رضا)ع(:
بدون  گذشت  نیکو«،  گذشتی  کن،  گذشت  »پس  آیه:  مقصود،   •

کیفردادن و نکوهش و سرزنش است.)أعالم الدین: 307(

نگه دارید.  محکم  را  ازدواج  پیوند  که  آمده  شرع  در 
زمینه ها  همه   در  ازدواج  برای  زیادی  شرایط  هم  بعد 
معین کرده است. در زمینه اخالق و رفتار گفته: وقتی 
زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخالق تان را خوب 
کنید، باید همکاری کنید، باید گذشت کنید، باید محبت 
کنید، باید او را دوست بدارید و باید به او وفاداری کنید، 
همه اش  این ها  است،  شرع  احکام  همه اش  این ها 

دستورات است.
٭ ٭ ٭

و البته از لحاظ شرایط مادی سهل ترین است. آن چه 
انسانی  و  بشری  رعایت های  است،  مهم  ازدواج  در  که 
باید  پسر  و  دختر  که  است  اخالقی  رعایت های  است. 
با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی 

حفظ این پیوند است.
٭ ٭ ٭

امر  این  اجتماعی،  روابط  در  اسالم  مقدس  شرع 
انسانی را امضا کرده، اما شرایطی برای آن قرارداده است. 
یکی از شروط این است که این امر انسانی از حالت رابطه 
تبدیل  مالی  بستان  بده  و  تجاری  معامله  یک  به  انسانی 
این  البته  نمی دارد.  دوست  مقدس  شرع  را  این  نشود. 

شرایط، شرایط کمالند نه صحت، اما واقعًا شرط اند.

آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  منبع: 
»آیت الله العظمی امام خامنه ای)مد ظله العالی(«

سیره خوبان

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

سالمتراه سعادت

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

سفره خانه

فضیلت گذشت

راز مثل ها

روزی تاجری با بار فراوان سوار 
بر شتر سفر می کرد. در طول راه با 
کاروان دزدان برخورد کرد و آنها نه 
تنها تمام دارایی و حتی لباس های 
کتک  را  او  بلکه  گرفتند،  را  او 

مفصلی هم زدند!
تاجر هر چه قدر داد و فریاد کرد 
فایده ای نداشت. همین طور که راه 
می رفت متوجه شد خار و خاشاک بیابان 
آرام  است،  کرده  زخمی  را  پاهایش 
آرام و به سختی به راهش ادامه داد.

برداشت.  را   یکدفعه متوجه یک جفت کفش شد، نزدیک رفت و آن ها 
وقتی دید که یک لنگه از آن کفش ها پاره است با عصبانیت آن ها را به 
بود که پشیمان  نرفته  بیشتر  پرتاب کرد و رفت، ولی چند قدم  گوشه ای 
شد، برگشت و کفش ها را پوشید و با خودش می گفت: »در چنین بیابانی 
یک لنگه کفش هم غنیمت است!«از آن وقت به بعد این مثل را زمانی 
داریم  نعمتی که در حال حاضر  بگویند قدر  کار می برند که بخواهند  به 

باید بدانیم.

و  محبت  نشان  صداق،  همان  یا  مهریه 
همین  اما  است،  زن  به  نسبت  مرد  صداقت 
محبت و صداقت، باید شرایطی داشته باشد تا 

هم زن را به زندگی و محبت مرد دلخوش کند 
و هم مرد را به دردسر نیندازد.

فصلت  سوره   ۳۴ آیه  در  متعال  خداوند 
و  ِنْحَلًة؛  َصُدقاِتِهنَّ  ساَء  النِّ آُتوا  می فرمایند:»َو 
آنان  خاطربه  وطیب  رضایت  با  را  زنان  مهریه 

بپردازید.«

▪ حکایت
که  روایاتی  طبق  شب زنده دار«  »آیت الله 
راجع به مهرالسّنه و کم گرفتن مهریه وارد شده 
واقع  دختران شان  مورد  در  که  ازدواج هایی  در 
مهریه  که  داشت  تقّید  موضوع  این  به  شده، 
فاطمه  طاهره  صدیقه  حضرت  مهرالسّنة  از 

زهرا)س( تجاوز نکند.
در یکی از این موارد، هنگام تعیین و قرارداد 

مهرالسّنة  مهریه،  که  گفتند:  ایشان  ازدواج، 
خواهش  داماد  همراهان  ناحیه   از  ولی  باشد؛ 
شد که اجازه بدهید مقداری سّکه هم ضمیمه 
شود، ایشان قبول نکردند و صریحًا نهی کردند.
نوشته  دست   در  داماد  نزدیکان  از  یکی   
عدد  پنجاه  و  مهرالسنة  نوشت:  عقد  قرارداد 
سکه بهار آزادی، این استاد اخالق با آنکه پدر 
عروس بودند و طبق عرف خانواده دختر طلب 
نوشته  که  هنگامی  می کنند،  بیشتر  مهریه 
پنجاه  روی  و  برداشته  قلم  کردند،  مطالعه  را 
سّکه را خط کشید و فرمود: اگر خواستید بعد 

برایشان بخرید، ولی  جزو مهریه نباشد.

منبع:  با اقتباس و ویراست از کتاب انسانی 
فرشته خصال

مواد الزم:
دوم  یک  و  دو  گندم:  بلغور   •

پیمانه
• آب: به مقدار الزم

• پیاز درشت )خرد شده(: 
1 عدد

• گوشت چرخ کرده: 650 گرم
 1 شده(:  )پودر  گشنیز  تخم   •

قاشق چای خوری
قاشق   2 کاری:  پودر   •

چای خوری
یک  شده(:  )پودر  دارچین   •

دوم قاشق چای خوری
 1 شده(:  )پودر  سیاه  فلفل   •

قاشق چای خوری
• نمک: به مقدار الزم

• روغن: برای سرخ کردن

مواد الزم میانی:
• روغن زیتون: به مقدار الزم
• پیاز )ریز خرد شده(: 1 عدد

• گوشت چرخ کرده: 450 گرم
• دانه کاج )برشته شده(: یک 

سوم پیمانه
قاشق   1 کاری:  پودر   •

چای خوری
یک  شده(:  )پودر  دارچین   •

دوم قاشق چای خوری
• نمک: به مقدار الزم

به  شده(:  )پودر  سیاه  فلفل   •
مقدار الزم

طرز تهیه:
1. بلغور گندم را از قبل در آب 
بخورد. سپس  تا خیس  دهید  قرار 
آن را در پارچه تنظیف قرار داده و با 
فشار دادن آب آن را کامل بگیرید.

2.پیاز، گوشت چرخ کرده، پودر 
کاری، تخم گشنیز، دارچین، فلفل سیاه 
هم  با  خوبی  به  غذاساز  در  را  نمک  و 
مخلوط کنید تا به صورت خمیر در آیند.

3. این مخلوط را با بلغور گندم در 
ظرف مناسبی مخلوط کنید. مواد را 
به خوبی ورز دهید. سپس روی ظرف 

را پوشانده و در یخچال قرار دهید.
را  پیاز  4. برای تهیه الیه میانی، 
در روغن زیتون تفت دهید تا طالیی 
را  کرده  چرخ  گوشت  سپس  شود. 
گوشت  تا  دهید  تفت  و  کرده  اضافه 
و  برشته  کاج  دانه های  شود.  برشته 

چاشنی ها را اضافه و مخلوط کنید.
5. مخلوط گوشت را از یخچال 
جدا  آن  از  گلوله هایی  و  درآورید 
به  خود  دست  کف  را  آنها  کنید. 

صورت بیضی شکل دهید.
یک  حدود  با  را  آنها  6.داخل 
میانی  مواد  از  سوپ خوری  قاشق 

پر کنید و لبه ها را محکم کنید.
7. کیبه ها را در سینی فر پوشیده 
با کاغذ روغنی قرار دهید. آنها را حدود 

یک ساعت در فریزر قرار دهید.
8. سپس آنها را در روغن داغ سرخ کنید 
تا طالیی و برشته شوند سپس سرو کنید.

کوفته لبنانی

آب  کافی  اندازه  به  روز  هر  که  باشید  مطمئن 
و  زنان،  برای  آب  لیتر   ۳ تا   ۲ نوشیدن  می نوشید. 
حتی  است.  ضروری  مردان،  برای  آب  لیتر   ۴ تا   ۳
خود  باز  ندارید،  بدن  در  را  آبی  کم  نشانه های  اگر 
کنید.  روز  در طول  آب  کافی  نوشیدن  به  را مجاب 
و  آبدار رسیده  میوه های  زیاد  این مصرف  بر  عالوه 
سبزیجات باعث افزایش میزان آب بدن و همچنین 

افزایش جذب ویتامین ها و امالح معدنی می شود.
نشانه های کم آبی در بدن را جدی بگیرید و به 
محض مواجه شدن با ده اخطار، نوشیدن آب را در 

اولویت قرار دهید:

▪ تنفس بد بو
کاهش  تنفس،  شدن  بو  بد  عمده  علت  یک 
میزان بزاق و خشکی دهان است. بزاق عامل پاک 
کننده ی دهان از باکتری ها است و هنگامی که در 
باکتری های  می یابد،  کاهش  بدن  آبی  کم  نتیجه 

دهان افزایش یافته و تنفس شما بدبو می شود.

▪ هوس های غذایی
نتوانند  بدن  اعضای  تا  می شود  باعث  کم آبی 
چون  کنند.  آزاد  را  انرژی  اشکال  سایر  و  گلیکوژن 
باعث  این  نیازمند آب هستند.  آن  آزاد کردن  برای 
غذایی  مواد  خوردن  هوس  شما  بدن  تا  می شود 
مخصوصًا مواد شیرین را داشته باشد؛ چرا که بدن 
نمی تواند گلیکوژن را تولید کند. قبل از اینکه سراغ 
کنید.  میل  آب  لیوان  یک  بروید  شیرین  چیز های 

حتی می توانید میوه یا سبزی میل کنید.

▪ درد و التهاب
که  است  آب  وجود  با  مفاصل  در  غضروف ها 
نقش یک روان کننده را بازی می کنند. وقتی بدن 
کم آب می شود، غضروف ها آب کافی برای خیس 
حالت  تا  می شود  باعث  این  و  ندارند  را  خود  بودن 
چروک خورده پیدا کنند. همین باعث می شود موقع 
که  شود  ایجاد  زیادی  اصطکاک  مفاصل  حرکت 
نوشیدن  مفاصل خواهد شد. کاهش  درد  به  منجر 
غیر  چای  های  و  الکلی  غیر  نوشیدنی های  قهوه، 

مقدار  به  می تواند  آب،  نوشیدن  افزایش  و  گیاهی 
زیادی درد مفاصل را کاهش دهد.

▪ سردرد
کم آبی باعث می شود تا بافت مغزی آب خود را از 
دست بدهد. این باعث می شود تا مغز از طرف جمجمه 
تحت فشار قرار بگیرد و نتیجه ای جز سردرد و سبکی 
سر نخواهد داشت. از طرف دیگر جریان خون کاهش 
به  که  اکسیژنی  مقدار  باعث می شود  که  پیدا می کند 
و  شوند  گشاد  خونی  رگ های  شده،  کم  می رسد  مغز 
به  بروز سردرد سعی کنید  بروز کند. در هنگام  سردرد 

جای مصرف چای و یا سایر نوشیدنی ها، آب بخورید.

▪ ریتم غیر طبیعی قلب
از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن 
امالح معدنی می شود که مسئول ریتم طبیعی قلب 
هستند. کمبود پتاسیم و منیزیم یکی از علل ریتم 

غیر طبیعی قلب است.

▪ یبوست و عملکرد ضعیف گوارش
یبوست  عالئم  شایع ترین  از  یکی  آب  کمبود 
مزمن است. کم آبی بدن باعث می شود روده بزرگ 
مواد  تجزیه  به  آب  نباشد.  زاید  مواد  دفع  به  قادر 

جذب  بهتر  مغذی  مواد  و  می کند  کمک  غذایی 
عملکرد  به  منجر  آب  کافی  ننوشیدن  می شوند. 

ضعیف گوارش خواهد شد.

▪ پوست و لب های خشک
وقتی شما دچار کم آبی می شوید، بدن اولویت بندی 
مغز  مثاًل  ممکن  جای  مهم ترین  به  را  آب  و  می کند 
می فرستد. اولین قربانی کم آبی پوست است. کاهش 
انعطاف پذیری پوست در نتیجه کم آبی بدن، آن را در 

معرض چین و چرو ک های زودرس قرار می دهد.

▪ کاهش عملکرد مغزی
خستگی  حافظه،  مشکالت  تمرکز،  در  توانایی  عدم 
از  خواب  مشکالت  و  افسردگی  خشم،  سردرد،  مغز، 
دیگر عالئم کم آبی بدن هستند. ۸۵ درصد از مغز را باید 
آب تشکیل دهد تا بتواند به درستی کار کند. آب به مغز 
انرژی الکتریکی مورد نیاز برای تمام توابع مغز از جمله 
خفیف  آبی  کم  می دهد.  را  حافظه  و  تفکر  فرایندهای 

منجر به کاهش توانایی مغزی در تمام سنین می شود.

▪ ادرار تیره
ادرار تیره دارای غلظت باالی سموم و یک نشانه 
فوری است که به شما می گوید باید فورًا آب بنوشید. از 

دست دادن آب بدن می تواند باعث سنگ کلیه شود.

▪ خستگی
هنگامی که بدن شما به اندازه  کافی آب نداشته 
باشد، حجم خون شما کم می شود، فشار خو ن تان 
بیشتر  فعالیت  به  نیاز  قلب تان  و  می یابد  افزایش 
بیشتری  خواب آلودگی  دچار  شما  نتیجه  در  و  دارد 
خواهید شد. آب رسانی به بدن از چیزی که فکرش 
میز  نزدیک  را  آب  است.  را می کنید، خیلی مهم تر 
کار خود نگاه دارید. چرا که آسان تر خواهد بود تا به 

خود یادآوری کنید باید آب بنوشید.
در طول کار روزانه آب میل کنید. یک قانون کلی 
که به کار می آید این است که هر ۱۵ دقیقه، ۱۷۰ 

میلی لیتر آب مصرف کنید.
منبع: سالمت نیوز

چطور بدن کم آبی را نشان می دهد؟

شرایط ازدواج
مطلوب
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همین  اما  نمی گذرد  ما  قشنگ  کوثرنت  عمر  از  مدیدی  مدت های 
پیشرفت  تا  کند  کمک  کاربران  از  برخی  به  توانست  خیلی  مدت  کوتاه 
قابل مالحظه ای در امر فعالیت هدفمند در فضای مجازی و تولید محتوا 

داشته باشند.
اما متأسفانه یک عده از عزیزان همچنان دوست دارند مطالب بیهوده 
و تکراری و گاهًا بدور از شأن طلبگی را در شبکه منتشر کنند. این امر 

اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته و هنوز هم دارد.
البته که هر کسی مختار است هرچه که دوست دارد مطالعه کند و 
هرچه که دوست دارد دنبال کند اما فضای وسیع رواق عمومی آدم را به 
این سمت می کشاند که همه مطالبش را به گوش همه کشور برساند. لذا 
این می شود که عکس های بچه هایی که در تلگرام مورد عنایت کاربران 
واقع می شود در اینجا با عنوان »این بچه من چند تا احسنت داره« نمود 

ظاهری پیدا می کند.
را جزو  ایشان  و  قائل هستم  کاربران  اینگونه  به  احترامی که  تمام  با 
سربازان واقعی حضرت صاحب االمر)عج( می دانم اما به نظر می رسد صبر 

دیگر کاربران به سر آمده.
را دنبال کنند  تغییر کاربرانی که عالقه مندند مطالب علمی تر  این  با 
کاربران علمی را  هم بحث می کنند و کاربرانی که دوست دارند مطالب 

عمومی ببینند دوستان مورد عالقه شان را دنبال خواهند کرد.
همه  فیلتر  بدون  که  ندارد  وجود  اجتماعی  شبکه  هیچ  اساسًا  البته 
اینیستاگرام  در  یعنی شما  بگذارد.  نمایش  به  کاربرانش  برای  را  مطالب 
قسمت  در  حتی  بنابراین  دارید.  را  خودتان  عالقه  مورد  افراد  حلقه  هم 

سرچ عمومی نیز هر مطلبی را مشاهده نخواهید کرد.
را بخوانید و  آنها  به رواق دوستانتان مراجعه کنید و مطالب  امروز  از 
اگر مایل بودید پست های ایشان را دنبال کنید ایشان را هم بحث خود 

نمایید.
و البته باید گفت برای دیگران نیز این حق وجود دارد که افراد مورد 
عالقه خودشان را دنبال کنند. پس اگر کسی شما را به صورت متقابل 
به باال بردن سطح علمی و  بلکه  ناراحت نشوید.  یا هم بحث نکرد  فالو 
فرهنگی مطالب خودتان بپردازید تا شما هم از افراد مورد عالقه دیگران 

باشید.
با دنبال کردن هشتگ های متن بقیه مطالب مرتبط را ببینید.

حاال چطور دوستانم رو هم بحث کنم؟
اگر دقت کرده باشید از هر قسمتی در شبکه که اسامی بچه ها نمایان 
هست این امکان وجود دارد که شما وارد نمایه افراد شوید و یا آنها را هم 

بحث خود قرار دهید.
اما حتمًا سعی کنید داخل نمایه افراد رو ببینید بعد اقدام به انتخاب 
هم بحث کنید. زیرا بعدها مطالب آنها برای شما به نمایش در خواهد آمد 
در صورتی که شاید آنها مایل به دنبال کردن شما نباشند . پس کسی را 
انتخاب کنید که با او اشتراکاتی دارید یا دوست دارید مطالبی از آن دست 

که او منتشر می کند را دنبال کنید.
نوظهور  فرق  درباره  مطالبی  نوشتن  پی  در  دوستان  از  برخی  مثاًل 
را مدنظر خودشان  به شبهات  پاسخ گویی  از دوستان  یا گروهی  هستند 

دارند.
توصیه اکیدم این هست که حاال به بعد دنبال نوشتن از مطالبی بروید 
که دوست دارید به آنها بپردازید و البته سعی کنید در گروه هایی که به 
نظر مرده می آیند مطالب تان را منتشر کنید که بقیه اعضای گروه هم از 

آن بهره مند شوند.

و اما چطوری هم بحث کنیم.
درکنار اسامی در نمایه ها یک آدمک هست که کنارش یک عالمت 
به حلقه دوستان من  را  این شخص  یعنی  این  اضافه گذاشته شده.  به 

اضافه کن.
حاال که انتخاب کردید او را در یک حلقه مناسب قرار دهید.

در قسمت ایجاد حلقه جدید شما می توانید یک حلقه جدید برای گروه 
جدیدی از دوستانتان درست کنید.

مثاًل من یک گروه مخصوص بچه های مدرسه خودمان درست کردم 
و همه بچه های مدرسه مان را هم بحث خودم قرار دادم.
شما هم حلقه های هم بحث خودتان را ویرایش کنید.

• سارا بیات

در  خزایی«  زینب  »خانم  حضور  با  مجازی«  فضای  و  »طلبه  باعنوان  تخصصی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کرج برگزار شد.

بانوان طلبه در فضای مجازی و  به ضرورت حضور  با اشاره  این نشست خانم خزایی  در 
تأثیر آن بر سبک زندگی با تأکید بر بیاناتی از مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گفت: امروزه فضای 
مجازی با توجه به اثرگذاری آن در سطح جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و باید برای 

ورود به آن برنامه ریزی مدونی صورت پذیرد.
استاد حوزه علمیه خواهران در پایان این نشست گفت: سبک زندگی اسالمی تنها نوشتن 
عنوان  به  می تواند  نیز  مجازی  فضای  در  تجربیات  نیست،اشتراک  خواندن  کتاب  و  مقاله 
سبک زندگی باشد و همچنین با تاکید بر عدم تقلید و کپی از مطالب دیگران، به سمت تولید 
محتوا باید رفت. زبان فضای مجازی کوتاه، صریح و غیر قابل کنترل است و به همین خاطر 
باید با تولید محتوا بر اساس زندگی ایرانی و اسالمی با انواع تهدیدات دراین فضا مقابله نمود.

برای  مهم  راه های  از  یکی 
شناسایی وبالگ شما در موتورهای 
کلیدی  کلمات  نوشتن  جستجوگر، 

برای کل وبالگ است.
فعالیت  با  متناسب  باید  شما 
کلیدی  کلمات  وبالگ خود،  کلی 
تنظیمات  منوی  در  را  مربوطه 

پیشرفته وارد کنید.
به  که  کنید  انتخاب  خود  وبالگ  برای  واژه هایی  کلید  است  بهتر 

درستی معّرف کلیت وبالگ شما باشند.
کلی  کلیدواژه های  نوشتن  برای  روش،  این  که  داشته باشید  توجه 
و  مطلب  هر  ازای  به  شما  که  کلیدی  کلمات  آن  با  و  می باشد  وبالگ 

هنگام درج پست تعریف می کنید، تفاوت دارد.
برای درج کلمات کلیدی کل وبالگ مراحل زیر را دنبال کنید.

را  پیشرفته  گزینه  و  نمایید  باز  را  تنظیمات  منوی  خود  میزکار  در   .1
کلیک کنید.

و  کنید  تایپ  را  نظر  مورد  کلیدواژه های   ، کلیدی  کلمات  کادر  در   .2
آن ها را حتمًا با کامای انگلیسی ),(  از هم جدا کنید.

۳. در انتها، دکمه ذخیره را کلیک کنید.

نکته:
کلمات کلیدی که در این قسمت  وارد می کنید در وبالگ نمایش داده 
نمی شوند و موتورهای جستجو قادر به استفاده و شناسایی آن ها هستند.
* فرزانه عسگری مطلق

مسافرت،  جای  به  قبل  سال های  از  متفاوت  امسال  نوروز  ایام  در 
مهمانداری کردم، در کنار مهمانداری کتاب »راز درخت  کاج« را مطالعه 

کردم و مهمان های عزیز را با این کتاب آشنا کردم.
چهارده  دختر  از  صبور  مادر  یک  روایت  که  کتاب  این  من  نظر  به 
ساله اش که انقالبی و شهید مکتب اسالم است، نمونه و الگوی مناسبی 
برای نوجوانان است و در ضمن می تواند نمونه و الگوی مناسبی برای ما 

طالب در امر تبلیغ باشد.
این شهیده چهارده ساله درس طلبگی نخوانده بود ولی در آن شرایط 
سخت زمان جنگ و با وجود منافقان، چه زیبا و عاشقانه مبلغ اسالم و 

حجاب بود.
و  منافقان  برای  حجاب  و  اسالم  تبلیغ  عرصه  در  او  پررنگ  حضور 
با  بی رحمانه  که  بود  خطری  زنگ  بودند  مخالف  حجاب  با  که  کسانی 

چادرش او را خفه و به شهادت رساندند. 
چه  وحجاب  اسالم  تبلیغ  برای  کامل  رفاه  این  در  دوستان  ما  حاال 

قدم هایی برداشتیم؟
در ضمن در انتهای کتاب دست نوشته ها، اسناد و مدارک، وصیت نامه 
و عکس هایی از شهید به چاپ رسیده است که اگر کتاب را تهیه کردید 

حتمًا دست نوشته ها را بخونید. 
* مریم کارآموزیان راوری 

خیلی خوشحال شدم از این که امسال توانستم در چالش  کتابخوانی 
نوروز شبکه کوثر نیت شرکت کنم و از این که خداوند متعال کمک کرد 
تا حداقل یک کتاب بخوانم احساس رضایت دارم. حس می کنم امسال 

تعطیالت مفیدتری نسبت به سال های گذشته داشتم.
من  برای  ساالری«  »مظفر  نوشته  شب«  نیمه  »رویای  کتاب 
پر فراز و نشیب که هر لحظه مرا  بود. یک رمان عاشقانه و  فوق العاده 
می کردم  بازش  وقتی  و  خواندنش  از  بردم  لذت  واقعًا  می کرد.  غافلگیر 
دلم نمی خواست ببندمش و آن چنان متن جذاب و صمیمانه ای داشت 
که در تمام جلسات خانوادگی و دورهمی ها کتاب دستم بود و خیلی زود 

تمامش کردم.
این کتاب داستان عشق یک پسر اهل سنت به یک دختر شیعه است 
که در نهایت با مشاهده یک معجزه از جانب امام عصر ارواحنا فداه پسر 
و پدرش شیعه می شوند و با آن دختر که سال ها پیش رویای این ازدواج را 

در خواب دیده بوده ازدواج می کند.
 ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بگویم این داستان بر اساس 
یک واقعیت تاریخی نگارش شده است و سرشار از نکات آموزنده و جذاب 
و  کنید  تهیه  را  کتاب  این  اولین فرصت  در  ندید!  از دستش  است. پس 

مطالعه  نمایید و به دوستان خود نیز معرفی کنید.
* اعظم مؤمنیان

کتاب »راه های تکمیل نماز« را در دوره یاوران نماز به ما دادند. دوره 
یکی  شیرازی،  یکی  بودند،  آورده  برایمان  خوبی  استادهای  بود،  خوبی 

عراقی که هر دو ساکن قم بودند.
»مرحوم آیت الله العظمی بهجت)ره(« می گویند: »اصالح همه امور به 
این  باعث شد  نماز،  اهمیت  نماز است.«  آن  و در رأس  اصالح عبادت 

کتاب را بخوانم و به شما معرفی کنم.
نویسنده این کتاب »آقای ابراهیم کفیل« معتقد است نمازهای ما دو 
مشکل اساسی دارد، یکی این که ناقص است؛ چون با غفلت همراه است 
و بازدارنده از گناه نیست، دوم این که متأسفانه نماز برای برخی از ماها 

بی اهمیت است.
این  کنیم  کار  که چه  راهنمایی می کند  را  ما  کتاب  این  است  گفتنی 
انجام  کارهایی  چه  نمازهایمان  تکمیل  برای  و  شود  طرف  بر  مشکالت 
به  مشکلی.  چه  نمی دانستم  ولی  دارد  مشکل  نمازم  می دانستم  دهیم. 
نظرم آمد بعضی مطالب تکراری و بعضی را هم نمی دانستم. چیزی که 
خیلی توجهم را جلب کرد سجده شکر بود. که این سجده بخشی از نقص 
نماز را برطرف می کند و خیلی فضیلت های دیگر که این سجده دارد. در 
کل کتاب خوبی است و پیشنهاد میکنم اگر می خواهید نماز کامل تری 

بخوانید این کتاب را مطالعه کنید.
* طیبه مهاجری

         کتابی که در ایام نوروز همنشین من بود، داستانی بود از دختری
        جوان که سالهای آغازین جوانیش را در اسارت ولی با امید و مقاومت

  گذراند. شاید به ظاهر سن کمی داشت اما روح بزرگی داشت و 
درس هایی بزرگ تر.

در سخت ترین شرایط و با حفظ مقاومت، روحیه ای قوی، ایمانی 
سرشار و امید و آرامشی داشت که او را به آزادی رساند. محبت میان 

اعضای خانواده و همکاری وا تحاد دوستان، همه و همه درسی
 بود برای من آن هم درست در روزهایی که به آن احتیاج داشتم.

کتابی بود که میگفت زنان نقش مهمی در جامعه دارند، در تمامی 
شرایط، و یک زن هم »می تواند«.

که  کرد  وادار  مرا  که  بود  آن  مقدمه  کتاب  قسمت  زیباترین  ولی 
من هم بیاندیشم برای چه من زنده ام. که بدانم زندگی امروز خود را 
مدیون شهدا، جانبازان، اسرا و مدیون معصومه ها هستم و من هم 

باید سهم خود را بپردازم. و من هم می توانم و باید بتوانم.
»من زنده ام« کتابی است به قلم آزاده عزیز »معصومه آباد«.

                                                                                             * شیما سعادت

کتاب معرفی شده در 
چالش کتابخوانی نوروز شبکه کوثرنت

• چند روز پیش تغییرات جدید رواق عمومی شبکه کوثرنت اعمال شد. برای من 
ما چه  اینکه  به کاربران می نگرم.  احترام  به چشم  را  آن  بود.  خبر خوشحال کننده ای 
چیزهایی را ببینیم و چه چیزهایی را نه، تصمیمش با خود ماست. از این به بعد شبکه 
واقعًا تبدیل به شبکه اجتماعی می شود. موفقیت در فضای مجازی و از جمله کوثرنت، 
بستگی به دیده شدن دارد. برای دیده شدن عکس پروفایل و نام کاربری تان را با دقت 
انتخاب کنید. آنها را زود به زود عوض نکنید. تصویری باشد که  در ذهن باقی بماند، 
افراد سریع شما را پیدا کنند و سریع منشن بشوید. فقط سراغ اسامی مذهبی و مشابه 
نروید. فقط یک پروفایل همگانی نگذارید. چیزهایی انتخاب کنید که دیگران انتخاب 

نکرده اند. اگر خداوند هم مثل و مانند داشت، ما او را از یاد می بردیم.
• برای دیده شدِن رواق و مطالب تان باید دقت بیشتری کنید. هر کسی قبل از اینکه شما 
را »هم بحث« خودش انتخاب کند، می آید به رواقتان سر می زند. اگر محتوای خوب و نابی 
گذاشته باشید، شما را انتخاب می کنند. همه دنبال عکس هایی هستند که تا حاال ندیده اند. 
می خواهند مطالبی را بخوانند که تا حاال نخوانده اند. پس اگر خودتان عکس بگیرید و مطلب 
بنویسید مخاطب مجبور است شما را هم بحث خودش انتخاب کند. چون هیچ جای دیگری 
آن عکس و مطلب را پیدا نمی کند. قطعا محتوای تکراری و ضعیف خسته کننده است و دل 

آدم را می زند. ترفندهای عکاسی را با سرچ در موتورهای جستجو یادبگیرید.
• این روزها عکس و مطالبی در فضای مجازی دست به دست می شود که صاحب 
اثر راضی نیست. پس تا وقتی نمی دانید صاحب عکس و مطلب کیست، چیزی را کپی 

پیست نکنید و خودتان را زیر ِدین نبرید. فقط فوروارد کنید و بازنشر بدهید.
• راه دیگر دیده شدن و در خاطر ماندن، مشارکت در مطالب دیگران است. در مورد 
»آفرین«  مثل:  تکراری  و  کلیشه ای  نظرات  نه  بدهید.  نظر  دیگران  مطلب  و  عکس 

»عالی« »چه جالب« و غیره. واقعًا در مورد آن پست با هم گفت وگو کنید. 
به  و  کنید  پیدا  متن تان  در  را  کلید واژه  چند  است.  هشتگ گذاری  دیگر  نکته  یک   •
صورت هشتگ بنویسید. هشتگ گذاری متأسفانه بین برخی کاربران فضای مجازی رواج 

چندانی ندارد. اگر این کار را کنید، مطالبتان دیده می شود و در جستجو ها پیدا می شود. 
شما برای دیده شدن چه ترفندهای دیگری را می شناسید؟!

* فاطمه کشاورزی

ترفندهای دیده شدن در فضای مجازی

رؤیای نیمه شبراه های تکمیل نمازراز درخت کاج
معرفی برخی از کتاب های معرفی شده در چالش  کتابخوانی نوروز شبکه کوثرنت

آموزش کوثرنت

آموزش نوشتن کلیدواژه های 
کل وبالگ در سامانه  

بالگ« »کوثر

چرا رواق از حالت عمومی خارج می شود؟

برگزاری نشست تخصصی طلبه و فضای مجازی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کرج


