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 اعالم شرایط پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های 
علمیه خواهران در سال تحصیلی 1399-1400

دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

ثبت نام کلیه مقاطع سال تحصیلی 1400-1399، از 
تاریخ 1 تا 31 اردیبهشت ماه سال 99 امکان پذیر 

است.

یژه عالقه مندان  ثبت نام ســال تحصیلی 1400-1399، و
یــخ 1 تا 31  تحصیــل در حــوزه های علمیــه خواهران از تار

اردیبهشت ماه سال 99 امکان پذیر است.
 داوطلبــان بــرای اطــالع از شــرایط پذیــرش، منابــع آزمــون 
کتبی و زمان آزمون، دفترچه راهنمای ثبت نام را از طریق 

یافت نمایید. یر در لینک ز
صــورت  دو  بــه  را  نــام  ثبــت  تواننــد  مــی  منــدان  عالقــه   
اینترنتــی و حضــوری از طریــق پایــگاه اطالع رســانی مرکز 
paziresh.whc. مدیریت حــوزه های خواهــران بــه آدرس
ir و همچنیــن مدارس علمیه در بازه زمانی تعیین شــده، 

انجام دهند.

 بــر اســاس تفاهــم نامه  منعقد شــده با جامعــه المصطفی 
العالمیــه)ص( از افــراد غیــر ایرانــی نیز در مــدارس علمیه 
خواهران سراســر کشــور ثبت نام بعمل می آید و داوطلبان 
کــد 6 رقمــی جامعــه المصطفی باید  یافت  اتبــاع بــرای در
فرم ســامانه جامعه المصطفی)سمپا( را پیش از ثبت نام 

تکمیل نمایند.
رودی سطح   جهت ســنجش سطح علمی داوطلبان)و
دو( آزمون کتبی برگزار می شود. گزینش نهایی داوطلبان 
کســب موفقیــت در مصاحبــه و تحقیقــات  منــوط بــه 

است.
مقطــع  سراســری  آزمــون  اســت  ذکــر  شــایان   
تر در  یژه دارندگان مدرک دیپلم و باال عمومی)سطح2( و
یخ 9 خردادماه 1399 برگزار خواهد شــد. ارائه مدرک  تار
دیپلــم، ســیکل و یــا اتمــام پایــه هشــتم بــرای داوطلبان 
متقاضیان شیوه تحصیلی مرتبط تا 31 شهریور ماه 99 

الزامی است.

حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بهجت پور در مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور ار سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و خبرگزاری قرآن بازدید کردند.

 بازدید مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور از خبرگزاری ایکنا

متولیان و تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه باید پژوهش ها و تحقیقات طالب را  به صفحه  2
سمت نیازهای اصلی جامعه سوق دهند.          

بانوی طلبه برگزیده همایش کتاب سال حوزه:

 حوزه های علمیه نباید از 
تحوالت جامعه عقب بماند

دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران با 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی

 ارتقای توانمندی معینه ها در حج از رویکرد های
 حوزه های علمیه خواهران است

صفحه ۴

کشور: خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

دیدار رئیس ستاد اعتکاف 
کشور  با مدیر حوزه های 

علمیه خواهران

 معاون فرهنگی و مدیرکل 
روابط عمومی حوزه های 

علمیه خواهران  با آیت اهلل 
مصباح عاملی دیدار کردند

۲

استاد حوزه علمیه خواهران 
البرز موفق به کسب مقام 

در بیست و یکمین همایش 
کتاب سال حوزه شد

۱

بیشتر بخوانید
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۴

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهران با آیت اهلل سید باقر 
گلپایگانی دیدار و گفت وگو 

کرد.

و  االســالم  حجــت   
پــور،  بهجــت  المســلمین 
علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
خواهــران بــا آیــت اهلل حــاج 
گلپایگانــی   باقــر  ســید 

کرد. مالقات 
ایــن دیــدار مدیــر حــوزه  در 
بــا  خواهــران  علمیــه  هــای 
ارائــه گزارشــی از حوزه های 
اظهــار  خواهــران  علمیــه 

ز  امــرو الحمــداهلل  داشــت: 
کشــور خواهــران  در سراســر 
که در  یــم  طلبــه فراوانــی دار
یج فرهنگ ناب اســالم  ترو
تمــام تالش و فعالیت خود 

را انجام می دهند.

نیــز  گلپایگانــی  اهلل  آیــت 
از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن 
شــده  انجــام  هــای  تــالش 
علمیــه  هــای  حــوزه  در 
بانوان  خواهــران، تحصیــل 
و  دانســت  الزم  امــری  را 

ز با توجه با اینکه  افزود: امرو
نیمی از جمعیت جامعه را 
بانــوان تشــکیل مــی دهند، 
رت تحصیل بانوان در  ضرو
علــوم دینی و تبلیغ اســالم 
زمــان  هــر  از  بیشــتر  نــاب 

دیگری است.
هــای  ره  دو برگــزاری  وی 
جهــت  مــدت  کوتــاه 
جامعــه  بانــوان  تحصیــل 
برنامــه  از  یکــی  را  اســالمی 
و  تعلیــم  در  موثــر  هــای 
کیــد  تأ و  دانســت  تربیــت 
فراوانــی بــر اهمیــت تبلیغ و 

کردند. بایسته های آن 

ی: تحصیل بانوان در علوم دینی و تبلیغ اسالم ضروری است ان گ ای پ ل ر گ اق دب ی ت اهلل س آی

 تحصیل بانوان در علوم دینی 
و تبلیغ اسالم ضروری است

آیت اهلل سیدباقر گلپایگانی:

    صفحه ۳

    صفحه ۵



والمسلمین  حجت االسالم  با  کشور  اعتکاف  ستاد  رئیس 
بهجت پور دیدار و گفت وگو کرد.

اعتکاف  رئیس ستاد  تکیه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
کشور با حضور در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با 
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور در این دیدار با اشاره 
پرشورترین  از  اعتکاف  گفت:  اعتکاف  عظیم  ظرفیت  به 

زمینه های عبادی به ویژه برای زنان است.
مفسر برجسته قرآن کریم با تأکید بر ضرورت توجه به اخالق 
و معنویت افزود: بدون تردید ما هرچه در مسائل عبادی ورود 
کنیم، شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهیم بود و به نوعی 

سرمایه گذاری انجام داده ایم.
از  استفاده  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  حوزه  های  کرد:  خاطرنشان  طلبه  بانوان  ظرفیت 
 – علمی  زمینه های  تمام  در  تا  دارد  آمادگی  خواهران 
پژوهشی، فرهنگی و ... مربوط به اعتکاف همکاری کنید.

وی ادامه داد: دستاورد ها و توفیق  حوزه های علمیه خواهران 
بسیار  پژوهشی  زمینه  در  ویژه  به  مختلف  عرصه های  در 
همایش  در  که  به گونه ای  است  بوده  ارزشمند  و  توجه  قابل 
دیدگاه های علوم قرآنی آیت اهلل فاضل لنکرانی حدود نیمی 
این  و  بود  ارسال شده  بانوان طلبه  توسط  از مقاالت علمی 
نشان دهنده پیشرفت ظرفیت حوزه های علمیه خواهران 

است.

استاد برجسته حوزه های علمیه با بیان اینکه بانوان طلبه 
پیشرو هستند  پژوهشی  و  از عرصه های علمی  بسیاری  در 
به  کمک  آمادگی  تبلیغ  و  آموزش  پژوهش،  زمینه  در  گفت: 
ستاد اعتکاف را داریم و می توان از ظرفیت حوزه های علمیه 

خواهران در این زمینه نیز استفاده کرد. 

ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان طلبه در اعتکاف

در ابتدای این دیدار نیز حجت االسالم والمسلمین تکیه ای 
اظهار کرد:: جریان اعتکاف ریشه در قرآن و ادیان دارد، ابراهیم 
به عنوان شیخ االنبیا هم معتکف بودند بنابراین اعتکاف 
در همه ادیان بوده اما فرد اکمل اعتکاف در دین مبین اسالم 

حضرت محمد)ص( است.
امام  مسجد  به  محدود  و  مهجور  اعتکاف  داد:  ادامه  وی 
بود  روحانیون  مخصوص  فقط  و  بود  عسگری)ع(  حسن 
برکت  به  امروزه  اما  نمی کردند  پیدا  حضور  جامعه  افراد  و 

انقالب اسالمی معنویت و اخالق رشد پیدا کرده است.
رشد  کرد:  یادآوری  تکیه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
اخالق و معنویت در نظام اسالمی متکثر است؛ لذا امروزه 
اعتکاف مهجور و ناشناخته تبدیل به یک فرهنگ عمومی 
معتکفین  میزبان  کشور  سراسر  در  مسجد  هزاران  شده، 
هستند و همه اقشار جامعه مانند دانشجویان، دانش آموزان، 
این  و  دارند  حضور  جوانان  و  جانبازان  کشور،  از  خارج  اتباع 

تأثیرگذاری انقالب را می رساند.
وی افزود: اعتکاف به خارج از کشور نیز سرایت کرده است؛ 
کرده   بلند  را  اعتکاف  بزرگ  تابلوی  رهبری  معظم  مقام 
است، مبنی بر این که این یک برکت انقالبی است و صف 
طوالنی اعتکاف از جوانان، دانشجویان و مردم سراسر کشور 

نشان از رشد معنوی نظام دارد.
جشنواره  این  که  به  اشاره  با  اعتکاف  مرکزی  ستاد  رئیس 
هنری  و  ادبی  علمی،  بعد  سه  در  اعتکاف  بین المللی 
برگزار شده است، افزود: در این جشنواره ها موفق بودیم یکی 
اعتکاف  جشنواره  را  آثار  دریافت  آمار  باالترین  بزرگ ترین  از 

داشته باشد.
تالش  در  کرد:  بیان  تکیه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
در  را  اعتکاف  بین المللی  جشنواره  ششمین  که  هستیم 

آستانه اعتکاف سال آینده برگزار کنیم.

علمی  عقبه  توانست  جشنواره ها  این که  یادآوری  با  وی 
و  غنی  کتاب   40 امروز  افزود:   بگیرد،  دست  به  را  اعتکاف 
حال  در  رسیده است؛  چاپ   به  اعتکاف  زمینه  در  مرجع 
مسجد  از  اعتکاف  درباره  بارها  رهبری  معظم  مقام  حاضر 
امام حسن عسگری یاد می کنند و لذا ما حق داریم بگوییم 

مسجد امام حسن عسگری در قم نماد اعتکاف است.
استفاده  به  اشاره  با  تکیه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
آمادگی  اعتکاف  ستاد  گفت:  طلبه  بانوان  ظرفیت  از 
طلبه  بانوان  ظرفیت های  از  استفاده  برای  را  بستر  تا  دارد 
ببریم. بهره  عظیم  فرصت  این  از  بتوانیم  تا  کند   فراهم 

بانوی  توسط  اعتکاف  مورد  در  پایان نامه  اولین  دفاع 
طلبه

فالح  محمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم  ادامه  در 
هر  که  است  انقالب  رویش های  از  اعتکاف  کرد:   بیان  زاده 
ساله رهبر معظم انقالب در دو سخنرانی مهم خود در حرم 
انقالب  بنیان گذار کبیر  امام رضا علیه السالم و حرم  مطهر 

اسالمی این دستاورد دینی را مورد توجه قرار می دهد.
امان  در  آسیب ها  از  اعتکاف  مهم  امر  اینکه  بیان  با  وی 
اعتکاف  آسیب های  بررسی  برای  کرد:  مطرح  بود،  نخواهد 
حتی  و  است  شده  تهیه  کتابی  و  انجام  پژوهشی  اقدامی 
بانوان  از  نیز توسط یکی  زمینه اعتکاف  پایان نامه در  اولین 

طلبع دفاع شده است.
عضو شورای علمی ستاد اعتکاف با اشاره به آثار ارزشمند 
دوره های گذشته جشنواره اعتکاف افزود: انتشار  21 کتاب 
برجسته با موضوع اعتکاف ازجمله در خلوت حضور از آثار 

و برکات این جشنواره بوده است.
وی افزود: در حوزه کتاب و مقاله از 69 کشور اثر به دست ما 
این  برگزاری  شاهد  کشور   80 در  عملی  لحاظ  به  و  رسیده 

مراسم معنوی هستیم.
در پایان این نشست نیز حجت االسالم والمسلمین یحیی 
جهانگیری عنوان کرد: در سال های اخیر اعتکاف در خارج 
از کشور نیز رونق پیدا کرده است و حتی الگو برداری  هایی نیز 

از مراسم اعتکاف انجام شده است.
حوزه های  در  زیادی  بسیار  ظرفیت های  داد:  ادامه  وی 
علمیه خواهران وجود دارد که می توانیم از این ظرفیت برای 

آسیب شناسی اعتکاف استفاده کنیم.
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مدیر  با  کشور   اعتکاف  ستاد  رئیس  دیدار 
خواهران علمیه  حوزه های 

حجت االسالم و المسلمین بهجت پور در دیدار با رئیس ستاد اقامه نماز قم:

وظیفه اصلی حوزه های علمیه تربیت طالب است
حجت االسالم  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
حوزه های  مدیر  بهجت پور  والمسلمین 

علمیه خواهران کشور دیدار کرد.

مرکز مدیریت  در  با حضور  محمد خامه یار 
حوزه های علمیه خواهران با حجت االسالم 
والمسلمین عبدالکریم بهجت پور دیدار و 

گفت وگو کرد.
حجت السالم والمسلمین بهجت پور در 
مؤثر  های  فعالیت  از  تشکر  با  دیدار  این 
فعالیت  داشت:  اظهار  نماز  اقامه  ستاد 
اگر  فرهنگی  و  اخالقی  مسائل  تمامی  در 
باعث باال رفتن کیفیت و شادابی نیایش 
و پرستش خداوند  نشود، مانند این است 
که هیچ کاری صورت نگرفته است و این 
را  نماز  اقامه  ستاد  به  کشور  نیاز  موضوع 

روشن می سازد.
وی افزود: در کشور حدود ۷2هزار مسجد به 
غیر از حسینیه ها بنا شده است و باید از 
ظرفیت حوزه های علمیه خواهران و بانوان 
استفاده  مساجد  در  حضور  برای  طلبه 
شود؛ همچنین باید شبکه گسترده ترویج 

دین توسط بانوان طلبه راه اندازی شود.
با  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
بیان اینکه وظیفه اصلی حوزه های علمیه 
خواهران تربیت طالب است، تصریح کرد: 
طالب  ظرفیت  از  استفاده  و  بکارگیری 
فرهنگی- های  سازمان  و  ها  نهاد  وظیفه 

تبلیغی کشور است و ستاد اقامه نماز نیز از 
جمله همین سازمان ها  است.

آمادگی  خواهران  علمیه  حوزه  افزود:  وی 
کامل دارد تا در ایجاد  شبکه گسترده ترویج 

دین همکاری و آن را در کشور مستقر کند.
مفسر برجسته قرآن کریم عنوان کرد: راه اندازی 
این شبکه در کشور موجب می شود که بخش 
قابل توجهی از فارغ التحصیالن که از ظرفیت  
و توانایی آن ها استفاده نمی شود، بکار گرفته 
شوند و در گسترش این شبکه در سراسر کشور 

خدمت رسانی کنند.

پور  بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و توسعه شبکه دینی در  ایجاد  بر  تأکید  با 
مساجد گفت: حوزه های علمیه خواهران 
آمادگی کامل برای آموزش بانوان طلبه برای 
حضور در مساجد دارد البته باید آسیب ها 
و نقاط ضعف همکاری ها گذشته برطرف 

و کارهای نیمه تمام به سرانجام برسد.

تشکیل ۵هزار هسته نمای با همکاری 
حوزه های علمیه خواهران 

اقامه  ستاد  مدیر  خامه یار  محمد  ادامه  در 

نماز استان قم  اظهار کرد: در همکاری های 
گذشته ای که  با حوزه های علمیه خواهران 
هسته  هزار   ۵ حدود  توانستیم   داشتیم، 

نماز تشکل دهیم.
وی افزود: ستاد أقامه نماز در حال حاضر به 
حدود 1۷00 مربی در کشور نیاز دارد و باتوجه 
به اینکه مدارس علمیه خواهران در سراسر 
از  بتوانیم  امیدواریم  هستند،  فعال  کشور 

این ظرفیت استفاده کنیم.
کرد:  عنوان  قم  نماز  أقامه  ستاد  رئیس 
برای  که  دارد  آمادگی  نماز  أقامه  ستاد 
تخصصی  کالس های  طلبه  بانوان 

برگزار کند. نماز  آموزش 
و  االسالم  ححت  دیدار  این  ادامه  در 
مدیرکل  جهانگیری،  یحیی  المسلیمن 
بین الملل  و  عمومی  روابط  ارتباطات، 
تشکر  ضمن  خواهران   علمیه  حوزه های 
عنوان  نماز  ادامه  ستاد  فعالیت های  از 
ظرفیت  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد: 
بسیار زیادی در عرصه فضای مجازی دارد 
آموزش های  برای  ظرفیت  این  از  می توان  و 

مجازی استفاده کرد.
آسیب شناسی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
فعالیت هایی پیش رو ستاد اقدامه نماز ادامه 
داد: می توان از ظرفیت های موجود در حوزه های 
آسیب شناسی  های  برای  خواهران  علمیه 
فعالیت های ستاد أقامه نماز و طراحی نقشه 

راه مناسب استفاده کرد.

دیدار مدیر حوزه های 

علمیه خواهران با آیت اهلل 

العظمی جوادی آملی

مرکز  مدیر  و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
تحقیقات زن و خانواده با آیت اهلل العظمی جوادی 
گفتگو  و  دیدار  یکدیگر  با  جلسه ای  طی  آملی 

کردند.

بهجت پور«  »عیدالکریم  والمسلمین  حجت االسالم 
و  االسالم  حجت  و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  زن  تحقیقات  مرکز  مدیر  نژاد  زیبایی  المسلمین 
وحیانی  علوم  المللی  بین  بنیاد  در  حضور  با  خانواده 
با آیت اهلل العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو  اسراء 

کردند.
بیان  به  دیدار  این  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  حوزه های  اقدامات  و  فعالیت های  از  گزارشی 

خواهران و مرکز تحقیقات زن و خانواده پرداخت.



 سی

مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهران کشــور با اشــاره 
بــه اینکه هــدف اصلی حوزه  های علمیه در کشــور، 
پــرورش نیــروی کنشــگر اجتماعی اســت، گفت: از 
مهمتریــن اهداف حوزه علمیــه خواهران افزایش 

اثرگذاری بانوان در کشور است. 

یم بهجت پور در  حجت االسالم و المســلمین عبدالکر
جلســه با اصحاب رســانه ایالم اظهار داشت: در حال 
کشور  حاضر نزدیک به ۵00 مدرســه علمیه خواهران در 
کــه 412 مدرســه در ســطح  2 و مابقــی در  وجــود دارد 

سطح ســه و چهار مشغول به خدمت هستند.
کنــون در حوزه هــای علمیــه  وی افــزود: 110 هــزار نفــر تا
خواهــران سراســر کشــور فــارغ التحصیــل شــده اند و در 

حال حاضر ۸2 هزار نفر مشــغول به تحصیل هســتند.
گفــت: هــم  کشــور  مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کنون 16 رشــته در سطح سه و 4 رشته در سطح چهار  ا

یس می شــود. در حوزه های علمیه خواهران تدر
حجــت االســالم و المســلمین بهجــت پــور افــزود: هم 
کالن  زارتخانه هــا و دســتگاه های  کنــون در برخــی از و ا
رش، علــوم  کشــور، آمــوزش و پــرو زارت  کشــور ماننــد و
یســتی و … از بانــوان طلبــه  تحقیقــات و فنــاروی، بهز
خصــوص  در  اندیشــی  هــم  بــرای  علمیــه  حوزه هــای 

کاهش معضالت اجتماعی اســتفاده می شود.
در  یــادی  ز ظرفیــت   طلبــه  خواهــران  کــرد:  کیــد  تا وی 
بایــد  زمینه هــای اجتماعــی، دینــی و تربیتــی دارنــد و 

بــی بهــره بــرداری شــود تا ســطح  از ایــن ظرفیــت  بــه خو
توانمنــدی تربیتــی و اجتماعــی زنــان در جوامع ســنتی 

افزایش یابد.
کشــور با اشــاره به  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
کشــور،  در  علمیــه  حوزه  هــای  اصلــی  هــدف  اینکــه 
از  گفــت:  اســت،  کنشــگر اجتماعــی  نیــروی  رش  پــرو
افزایــش  خواهــران  علمیــه  حــوزه  اهــداف  مهمتریــن 

کشور است. اثرگذاری بانوان در 

کارآمد  یژگی های یک مجلس  وی در پایان با اشاره به و
گفــت: مجلــس کارآمد باید برگرفتــه از انقالب و به فکر 

حل مشکالت مردم باشد.
اینکــه  بیــان  بــا  علمیــه  حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
کــردن  مایــوس  دنبــال  بــه  بایــد  مجلــس  نماینــدگان 
کارآمد  کــرد: مجلســی  کشــور باشــند عنــوان  دشــمنان 
کــه بــه دنبــال اجرایــی شــدن عدالت در ســطح  اســت 

جامعه باشد.
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مراسم تکریم و معارفه مدیر حوزه مدیر حوزه های علمیه خواهران در جمع اصحاب رسانه ایالم:
کهگیلویه  استان  خواهران  علمیه 

و بویر احمد برگزار شد

احمد  بویر  و  کهگیلویه  استان  خواهران  علمیه  حوزه  جدید  مدیر 
معارفه شد و از زحمات مدیر سابق این مرکز قدردانی به عمل آمد.

مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید استان کهگیلویه و بویر احمد 5 
تئاترامام خمینی )ره( صداوسیمای  آمفی  بهمن ماه 98 در سالن 
امام  حسینی،  المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با  استان  مرکز 
امور  معاون  واحدی،  المسلمین  و  االسالم  حجت  استان،  جمعه 
مدیران،  مجموعه  مسئولین،  کشور،  خواهران  علمیه  های  حوزه 
کارکنان، اساتید و طالب مدارس علمیه خواهران استان برگزارشد.

مهر،  جعفری  المسلمین  و  االسالم  حجت  مراسم  این  ابتدای  در 
ضمن  احمد  بویر  و  کهگیلویه  خواهران  علمیه  حوزه  سابق  مدیر 
از عملکرد این مرکز پرداخت  ارائه گزارشی  خیر مقدم به حضار، به 
با حوزه علمیه خواهران  که  استان  اجرایی  از همه دستگاه های  و 

همکاری داشتند تشکر و قدردانی کرد.
جمعه  امام  حسینی،  المسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
از  تشکر  ضمن  فاطمیه،  ایام  تسلیت  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اقدامات و زحمات حجت االسالم و المسلمین جعفری مهر، اظهار 
داران  طالیه  از  مهر،  جعفری  المسلمین  و  االسالم  حجت  داشت: 
حوزه های علمیه خواهران استان بوده و کارهای بزرگی از لحاظ زیر 

ساختی و علمی برای  این مرکز انجام داده اند. 
ایام  واحدی،  والمسلمین  االسالم  حجت  مراسم،  این  ادامه  در 
را  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  وسردار  زهرا)س(  حضرت  شهادت 
تسلیت گفت و اظهار داشت: با بررسی فعالیت هایی که در زمان 
صورت  الیق  مهر  جعفری  المسلمین  و  االسالم  حجت  مدیریت 
تقدیر  و  توان گفت که زحمات وی الیق قدردانی  گرفته است، می 
با اخالق در  و  از خود تصویر فردی کاردان، مدیر، مودب  است. وی 

تاریخ حوزه علمیه خواهران این استان برجای گذاشت. 
حوزه  مدیرجدید  افتخاری،  والمسلمین  االسالم  حجت  درادامه 
علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویر احمد معرفی شد و حکم 
پور،  بهجت  والمسلمین  االسالم  حجت  توسط  که  وی  انتصاب 
قرائت شد.  بود  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور صادر شده 
فاطمیه)س9(  ایام  گرامیداشت  ضمن  کوتاهی  سخنان  در  وی 
وشهادت سردار جبهه مقاومت، از موسسین حوزه علمیه خواهران 
ازگذشته تا کنون و همچنین از مجموعه حوزه های علمیه خواهران 

کشور تشکر کرد و حکم خود را دریافت کرد.

ویژه خواهران طلبه؛

خواهران  ویژه  پرسش  با  مواجهه  و  پاسخگویی  افزایی  مهارت  دوره 
طلبه به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی با همکاری 

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.

خواهران  ویژه  پرسش  با  مواجهه  و  پاسخگویی  افزایی  مهارت  دوره 
طلبه به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی با همکاری 

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.
سطح سه در رشته های تخصصی یا کارشناسی ارشد در رشته های 
مرتبط و حداکثر سن 45 سال  از شرایط نام نویسی در این دوره است.

دوره  در  نویسی  نام  جهت  توانند  می  طلبه  خواهران  است،  گفتنی 
به  ماه  بهمن   20 تا  پرسش  با  مواجه  و  گویی  پاسخ  افزایی  مهارت 
مراجعه  دینی  سؤاالت  به  گویی  پاسخ  ملی  مرکز  اینترنتی  سامانه 

کنند.

دوره مهارت افزایی پاسخگویی و 
مواجهه با پرسش برگزار می شود

کنید کوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 

Kowsarnews

K O W S A R N E W S . I R

Kowsarnews.ir Kowsarnews
eitaa instagram aparat

 از مهمترین اهداف حوزه علمیه افزایش اثرگذاری بانوان در کشور است

حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بهجت پور در مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشــور ار سازمان قرآنی دانشگاهیان کشــور و خبرگزاری قرآن بازدید 

کردند.

یم بهجت پور، مدیر حوزه های علمیه خواهران   حجت االسالم والمسلیمن عبدالکر

کشــور؛ حســین محمــدی زاده، معــاون منابع انســانی و پشــتیبانی حوزه هــای علمیه 
کشــور؛ حجت االســالم و المســلمین یحیــی جهانگیــری، مدیــرکل روابط  خواهــران 
عمومــی ارتباطــات و امــور بین الملل و حجت االســالم و المســلمین محمدحســین 
ز 21 بهمن ماه از ســازمان  یــان، مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان تهــران، امرو کبیر

کردند. کشور و خبرگزاری قرآن بازدید  قرآنی دانشــگاهیان 

گفتگــو  در  کیایــی  فرهــاد  اعظــم  خانــم 
کوثــر با اشــاره به  بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
رت آشــنایی و مؤانســت  اهمیــت و ضرو
بــا  یــان  حوزو و  طــالب  پیــش  از  بیــش 
مجــازی،  فضــای  و  یــن  نو رســانه های 
اظهار کرد: از محورهای مهم اشاره شده 
در این کارگاه اهمیت فضای ســایبری و 
شبکه های مجازی، چگونگی استفاده 
بهینه از فضاهای مجازی و شــبکه های 
و  اخالقــی  مســائل  رعایــت  اجتماعــی، 
اشــاعه فرهنــگ اســالمی، تولیــد و تهیه 
کلیپ هــای انقالبــی جهت نشــر افکار و 
عقاید اســالمی و اهمیت حضور پررنگ 
در فضــای مجــازی بــرای ارائــه مطالــب 

اسالمی بوده است.

یــان  وی افــزود: بحــث روان شناســی جر
ضد دین و معرفی ســایت های ضد دین 
کــه در مخالفــت و عنــاد بــا دیــن اســالم 
فعالیــت می کنند نیــز از محورهای مورد 

کارگاه بود. بحث در این 
کیایی با اشــاره به حضور در  خانم فرهاد 
فضــای مجــازی و فعالیــت مثمــر ثمر در 
ایــن فضا گفت: این امــر نیازمند مهارت 

یع محتوا می باشــد. تولید محتوا و توز
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهران 
شــناخت  کــرد:  یــح  تصر البــرز  اســتان 
یرســاخت های فضــای مجازی جهت  ز
اتــاق  ایجــاد  فضــا،  ایــن  در  فعالیــت 
کتاب هــای  معرفــی  و  آمــوزش  رایانــه، 
مرتبــط در این زمینه همچنین اســتفاده 
ایــن  از فضــای مجــازی در  کنترل شــده 

گرفت. کید اســاتید قرار  کارگاه مورد تا

ایکنا خبرگزاری  از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  بازدید   

ز البر خواهر  طالب  ویژه  مجازی  فضای  و  رسانه  سواد  کارگاه  برگزاری   

معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهران اســتان البــرز از برگــزاری کارگاه ســواد 
رســانه و فضای مجــازی ویژه طالب خواهر بــا همکاری دادگاه ویــژه روحانیت و 

مرکز خدمات استان البرز خبر داد.
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 ارتقای توانمندی معینه ها در 
حج از رویکرد های حوزه های 

علمیه خواهران است

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

خواهــران  ــه  علمی حوزه هــای  مدیــر 
رویکــرد  جملــه  گفــت:از  کشــور 
ارتقــای  خواهــران  ــه  علمی حوزه هــای 
ســطح توانمنــدی معینه هــا در حــج 
است و در این راستا اقدامات آموزشی 

و پژوهشی در دستور کار قرار دارد.

المســلمین  و  حجت االســالم 
عبدالکریــم بهجــت پــور در دیــدار بــا 
حجــت االســالم نــواب نماینــده ولی 
فقیــه در امور حــج و زیارت عنوان کرد: 
 90 الزهــرا  جامعــه  و  حــوزه  مجموعــه 
هــزار فارغ التحصیــل و ۸۵ هزار طلبه 
دارد که ظرفیت مهم علمی به شــمار 

می رود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور افــزود: تعــداد زیــادی از دانــش 
پژوهــان و طــالب مــی تواننــد پایــان 
نامه و مقاله بنویسند و در طرح های 
پژوهشــی فعالیــت و در تاریــخ زنــان 
حــج و منطقــه و عتبــات و مســائل 

فقهــی زنــان ورود پیــدا کننــد و مــی 
تواننــد در دوره هــای تخصصــی نیــز 

حضور داشته باشند.
تهــران  در  دفتــری  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه نــام پشــتیبانی ونمایندگــی مرکــز 
اســت  انــدازی  راه  در حــال  مدیریــت 
تــا امــور مربــوط به ارتبــاط بــا نهادهای 
دینــی و فرهنگــی و اجتماعــی را برای 
مرکــز خواهــران از ایــن طریــق پیگیری 
کنیــم و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
حــوزه  در  را  فعالیت هــا  بتــوان  دفتــر 

خواهران توسعه داد.
المســلمین  و  حجت االســالم 
بهجــت پــور اظهــار کــرد: قــرار اســت 
دفتر بــا همان نیروهای ســتاد فعال 
باشــد تا میزان ارتباطات را گسترش 
را  فعالیت هــا  بتوانیــم  و  دهیــم 

متمرکز کنیم.
رویکــرد  جملــه  از  کــرد:  بیــان  وی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران ارتقای 
در  معینه هــا  توانمنــدی  ســطح 

حــج اســت و در این راســتا اقدامات 
آموزشــی و پژوهشی در دستور کار قرار 

دارد.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور عنــوان کــرد: در حــال حاضــر در 
اســاتید ســطح عالــی حــوزه، جــذب 
آسان است اما در بخش های دیگر با 

مشکالتی مواجه هستیم.
توانمنــدی  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
مــی  نامــه،  پایــان  بخــش  در  طــالب 
توانیم از این ظرفیت در حج اســتفاده 
کنیــم، همچنیــن برآنیــم بــا آســیب 
شناســی، تدابیــری را برای بهتــر برگزار 

شدن حج بیندیشیم.
المســلمین  و  حجت االســالم 
بهجــت پــور افــزود: طالب زبــان دان 
یکــی از ظرفیت هــای مهم هســتند 
ظرفیــت  ازایــن  می توانــد  بعثــه  و 

استفاده کند.

وی خاطرنشــان کرد: در حوزه خواهران 
بیــش از ۵00 نفــر زبــان دان داریــم و می 
تواننــد در بخــش هــای مختلــف بــه 
ویــژه فضــای بیــن الملــل حــج از این 

ظرفیت استفاده شود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بیــان کــرد: مــا تالش مــی کنیم 
بانوان طلبه در آزمون ها حضور داشته 
کســب  را  الزم  توانمنــدی  و  باشــند 

کنند.
وی تصریــح کــرد: می تــوان از ظرفیت 
از طــالب دارای تخصــص در  برخــی 
پرژوهــش حج اســتفاده کرد و آســیب 
هــای میدانــی در حــوزه بیــن الملل را 
مورد ارزیابی قرار داد و ظرفیت الزم را به 
وجــود آورد تــا پایان نامه ها به ســمت 
میدانــی بــرود؛ چنین ظرفیــت خوبی 
در حوزه خواهران وجود دارد و باید برای 

آن برنامه ریزی کرد.

رسالت  به  توجه  با  گفت:  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  مردم  هدایت  مهم  بسیار  وظیفه  علمیه،  های  حوزه  و  طالب 

است. آنان  عهده  بر  جامعه  در  آفرینی  بصیرت 

حجــت االســالم والمســلمین طاهر 
ــر بیــان  در گفتگــو بــا خبرگــزاری کوث
انقالب)مــد ظلــه  فرزانــه  رهبــر  کــرد: 
العالــی( دربــاره بصیــرت فرمــوده اند 
حرکــت  نمــای  قطــب  که»بصیــرت 
اجتماعــی  اوضــاع  در  صحیــح 
پیچیــده امــروز اســت، بــه گونــه ای 
را  نمــا  قطــب  ایــن  کســی  اگــر  کــه 
نداشــته باشــد و نقشــه خوانی را بلد 
نباشــد ممکــن اســت ناگهــان خود 
اگــر  ببینــد،  در محاصــره دشــمن  را 
بصیرت نباشد انسان حتی با نیت 
خوب ممکن اســت گمراه شــود و در 

راه بد قدم بگذارد«.
وی بصیــرت راعلــم یقینــی و نیــروی 
نهانــی دانســت و افــزود: بصیــرت بــه 
انسان در شناخت حقایق کمک می 
کند و به منزله نوری است که توانایی 
درک حقایــق و پشــت  پــرده حوادث را 
می دهد، به گونه ای که انسان راه حق 
را از باطــل و عبــور از بحــران هــا و فتنه 

ها را به وضوح تشخیص می  دهد.
همــه  محــور  را  بصیــرت  وی 
افــزود:  و  دانســت  انســان  اعمــال 
عکس العمل هــای متفــاوت انســان 
بــر اســاس بینش و بصیرت او شــکل 
می گیرد و ارزش و اعتبار هر انسان نیز 

وابسته به نوع بینش اوست.

برای رســیدن به بصیرت شنیدن 
همراه با تفکر باید باشد

مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان 
البــرز بیــان کــرد: بصیــرت در صورتــی 
حاصــل می شــود کــه شــنیدن همراه 
بــا تفّکــر و دیدن همراه با دقت باشــد 
و با عبرتها، قواعد و سنت های الهی 

تطبیق و سنجیده شود.
وی گفــت: برخــی از امــور و گرایــش ها 
در وجــود انســان مانند دلبســتگی به 
دنیا، گرفتار شــدن به شهوات و لذت 
ها مانع رسیدن به بصیرت می شود.
وی اظهار داشت: شهدا به ویژه سردار 
شهید ســپهد حاج قاسم سلیمانی 
راه هــای عملی کســب بصیرت را به 
همــگان نشــان دادند چرا کــه زندگی 
ایشــان در شــناخت حقیقــت والیت 
و ولــی امــر زمانــه خــود، داشــتن فکر و 
اندیشــه و تجزیــه و تحلیــل مســائل، 
دوراندیشــی در امــور، رعایــت ایمــان و 
تقوای الهی، ذکر و یاد الهی و پیمودن 
مــی  خالصــه  بصیــرت  اهــل  مســیر 

شود.

بصیرت افزایی در جامعه بر عهده 
طالب است

حجــت االســالم والمســلمین طاهــر 
گفــت: بــا توجه بــه رســالت طالب و 
حــوزه هــای علمیــه، وظیفــه بســیار 
مهــم هدایت مــردم و بصیرت آفرینی 

در جامعه بر عهده شان است.

جامعــه  بــر  طــالب  تاثیرگــذاری 
بیشتر از سایر خواص است

وی عنــوان کــرد: بــر اســاس فرمایــش 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
تأثیرگــذاری طــالب، بیشــتر از ســایر 
خواص و نخبگان در جامعه اســت و 
یقینا اســتمرار حرکت انقالبی مردم، 
مســتلزم بصیرت آفرینی حــوزه های 

علمیه است.
وی گفــت: مقــام معظــم رهبری)مــد 
ظله العالــی( می فرماینــد که»علت 
تأکید مکرر بر ضــرورت انقالبی بودن 
حــوزه هــای علمیــه ایــن اســت کــه 
اســتمرار حرکــت صحیــح و انقالبِی 
کشــور و جامعه، بدون حضور مستمر 

روحانیت امکان پذیر نیست.«
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان 
البــرز ابراز کرد: حوزۀ انقالبی در ســطح 
بینش و تفکر انقالبی از قبیل اســالم 
تمــدن  استکبارســتیزی،  سیاســی، 
ســطح  در  و  غیــره  و  اســالمی  نویــن 
ماننــد  انقالبــی  حرکــت  و  روحیــه 
مفاهیــم،  کــردن  اجرایــی  دغدغــۀ 
ارزشها و آرمانهای انقالب و در سطح 
ارکان  و  انقــالب  مبانــی  بــه  اعتقــاد 
فکــری آن، بایــد در عرصــۀ سیاســی 
و بصیــرت آفرینــی در جامعــه موضــع 

گیری انقالبی داشته باشد.
جملــه  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اقدامــات در زمینــه بصیــرت افزایــی 
مــی تــوان بــه معرفــی اســالم حقیقی 
هدایــت  ســکوالر،  اســالم  جــای  بــه 
گاهــی در  گــری سیاســی، بیــداری و آ
برابــر نفــوذ کــه در ســالهای اخیــر مورد 
تأکیــد مقــام معظــم رهبری)مد ظله 
قــرار گرفتــه اســت، مقابلــه  العالــی( 
بــا  مقابلــه  فرهنگــی،  اســتحالۀ  بــا 
انحــراف و کــج روی در جامعــه همراه 
بــا قیــام و اقــدام علمــی و عملــی در 
دفــاع از انقــالب و ارزشــهای اســالمی 
و انقالبــی، ایســتادگی در برابــر تحجر 
آن  از  امــام)ره(  کــه  روشــنفکرنمایی  و 
بــه شــدت نهی می کردنــد، مقابله با 
اشــرافی گری و تجمــل گرایی، مقابله 
پاالیــش  همچنیــن  و  شــبهات  بــا 
فضــای مجــازی بــه عنــوان وظایــف 
مهم طلبه و مدرسه بصیر اشاره کرد.

از  جامعــه  نیازهــای  شــناخت 
وظایف مهم حوزه بصیر است

حــوزه  مهــم  وظایــف  دیگــر  از  وی 
بصیر را شــناخت نیازهــای جامعه و 
پاســخ گویی بــه آنها دانســت و افزود: 
فقــه،  اســت  الزم  کنونــی  شــرایط  در 
مــورد  ارتباطــات،  و  رســانه  فرهنــگ، 
توجــه اســاتید و اندیشــمندان حــوزه 
قــرار گیــرد و در صحنــۀ پاســخ گویــی 
بــه نیازهــای نظــام اســالمی و تبییــن 
مبانــی نظام و دفاع از آن حضور فعال 

داشته باشند.

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز:

بصیرت افزایی در جامعه
 بر عهده طالب است

معینه ها در حج دارای رسالت سنگینی هستند 
یارت : ی فقیه در امور حج و ز نماینده ول

حــج  امــور  در  ــه  فقی ــی  ول نماینــده 
و زیــارت گفــت: معینه هــا در حــج 
دارای  هــا  کاروان  در  حضــور  و 
رســالت سنگینی هســتند و باید از 
توانمنــدی علمــی کافــی برخــوردار 

باشند.

والمســلمین  حجت االســالم 
دیــدار  در  نــواب  ســیدعبدالفتاح 
المســلمین  و  حجت االســالم  بــا 
مدیــر  پــور  بهجــت  عبدالکریــم 
حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور با 
تقدیــر از تالش هــای حــوزه در ارتقــای 
کــرد:  عنــوان  بانــوان  علمــی  ســطح 
در  معینــه  خواهــران  بــرای  فراخوانــی 
جهت شایســته ســاالری زده شد تا در 

پذیــرش افــراد دارای توانمندی علمی 
استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
افــزود: در جهــت حضــور معینه هــا در 
شــده  اندیشــیده  تمهیداتــی  حــج، 
اســت البته بــا کمبود نیــرو در برخی از 
اســتان ها مواجه هســتیم، اما به طور 
کلــی ظرفیــت خواهــران بســیار خوب 

است.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیتی 
بــرای  معینــه  و  طلبــه  بانــوان  کــه 
حضــور در حــج دارنــد بایــد برنامــه 
ریــزی مدونــی داشــت و افــراد دارای 
عالــی  ســطوح  و  علمــی  توانایــی 

استفاده کرد.
نــواب  والمســلمین  حجت االســالم 

اظهــار کرد: معینه هــا در حج و حضور 
در کاروان ها دارای رســالت ســنگینی 
هســتند و بایــد از توانمنــدی علمــی 

کافی برخوردار باشند.
شــرط  اخیــرا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مسکن را در سطح شهرستان ها قید 
کرده ایــم تــا مشــکل خواهــران در اعزام 
بــه حــج آســان تــر شــود امــا همچنان 

مشکالتی وجود دارد.
و  حــج  امــور  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
زیــارت افــزود: ما وظیفــه داریــم افرادی 
را کــه دارای توانایــی خدمــت بــه زائران 
در  و  کنیــم  اعــزام  حــج  بــه  هســتند، 
ایــن بــاره حوزه هــای علمیــه خواهران 

همراهی خوبی دارد.
طــالب  نبایــد  کــرد:  تصریــح  وی 

بسنده به اطالعات حوزوی کننند 
را  خــود  مطالعــات  ســطح  بایــد  و 
افزایش دهند و زمینه رشــد و تعالی 
خــود را فراهــم کننــد، گاهــی غــرور 
علمــی مانــع از کســب علم بیشــتر 
مــی شــود، هــر چــه ســطح علمــی 
بــه  تواننــد  مــی  بهتــر  باشــد  ــر  باالت

خدمت بپردازند.
نــواب  والمســلمین  حجت االســالم 
گفت: ما می توانیم از حضور خواهران 
زبــان دان در عرصــه بیــن الملــل بعثه 
اســتفاده کنیــم، البتــه در بخــش بین 
الملــل بعثه از دیپلمــات های وزارت 
خارجه اســتفاده می شــد که می توان 
بــا ظرفیت های موجــود از روحانیون و 
طالب با تحصیالت جدید استفاده 

کنیم.
وی گفت: بعثــه آمادگی الزم را جهت 
تعامل و همراهی با حوزه های علمیه 

خواهران در اعزام معینه دارد.

مدیــرکل  و  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
امــور   و  عمومــی  ارتباطات، روابــط 
بین الملــل حوزه هــای علمیه خواهران 
ــه خراســان  بــا مدیــر حوزه هــای علمی

دیدار کردند.

معــاون  ظهیــری  معصومــه  خانــم 
حجت االســالم  و  تبلیغــی  فرهنگــی 
جهانگیــری  یحیــی  والمســلمین 
عمومــی  روابــط  ارتباطــات،  مدیــرکل 
بین الملــل حوزه هــای علمیــه   امــور  و 
مصبــاح  آیــت اهلل  بــا  کشــور  خواهــران 
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  عاملــی 

خراسان دیدار کردند.
در ایــن دیــدار مدیــر حوزه هــای علمیه 
خراســان ،تــالش هــای صــورت گرفته 
در حوزه های علمیه خواهران را بســیار 
 : گفــت  و  دانســت  ارزشــمند  و  مهــم 
نقــش بــی بدیل خواهــران طلبه در رفع 
مشــکالت اجتماعی اجتناب ناپذیر 

است.
 آیــت اهلل مصبــاح  عاملی بــر ضرورت 
تشــکیل کارگــروه مشــترک بــه جهــت 
میــان دو  و همــکاری  تعامــل  افزایــش 
مجموعــه حوزهــای علمیــه خراســان 
علمیــه  هــای  حــوز  مدیریــت  مرکــز  و 

خواهران تاکید کرد.
علمیــه  هــای  حــوزه  همچنیــن  وی 
رهبــر  فرمایشــات  پیشــتاز  را  خراســان 
معظــم انقــالب بــرای تحــول در حــوزه 
های علمیه برشمرد و تصریح کرد:این 
کامــل  تحقــق  تــا  شــتابان  حرکــت 
ادامــه  رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات 

خواهد داشت.
روابــط عمومــی ،ارتباطــات  مدیــر کل 
و امــور بیــن الملل حــوزه هــای علمیه 
خواهــران نیــز در این دیــدار ضمن ابالغ 
المســلمین  و  االســالم  حجــت  پیــام 
بهجــت پــور مدیر حــوزه هــای علمیه 
خواهــران کشــور ،تشــکیل این جلســه 

را نقطــه عطفــی بــرای برداشــتن گامی 
بلند درراســتای تعامل بیشــتر بین دو 

مجموعه دانست.
دکتــر  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
جهانگیــری افــزود: امــروزه حــوزه هــای 
علمیه خواهران از یک ظرفیت عظیم 
و پتانســیل بــا القوه ای برخوردار اســت 
که با جریان ســازی مناســب و همگام 
کــردن آن با حوز های علمیه خراســان 

مــی توان یک نــگاه ملی مشــترک را در 
مسیر گام دوم انقالب به وجود آورد.

وی همچنین با توجه به وجود سرمایه 
ارزشمند دانش آموختگان ، نخبگان 
بهــره  بــر  زبانــدان  طلبــه  خواهــران  و  
منــدی هــر چــه بیشــتر از ایــن فرصت 
ناب انســانی بــرای ترویج معــارف اهل 

بیت)ع( تاکید کرد.

 معاون فرهنگی و مدیرکل روابط عمومی حوزه های علمیه خواهران 
 با آیت اهلل مصباح عاملی دیدار کردند
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ی نیروی   نشست رئیس عقیدتی سیاس
ی ارتش با مدیرکل اداره روابط  زمین
ی حوزه های علمیه خواهران عموم

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: صدا وسیما در حوزه معارف 
هم  با  پیش  از  بیش  باید  که  دارد  عهده  بر  سنگینی  بسیار  وظیفه  اسالمی 
برنامه های فاخر و مخاطب پسند  تولید  به  اندیشی اساتید حوزه علمیه 

همت گمارد.

دست  از  جمعی  با  نشستی  در  لو  کاظم  رضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
اندرکاران و تهیه کنندگان برنامه های معارفی شبکه استانی مرکز قزوین که 
ویژگی  برگزار شد گفت:  استان  این  مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران  در 
حضرت فاطمه زهرا )س( والیتمداری ایشان بود، البته ایشان در همه زمینه 
ها مانند عبادت و راز و نیاز، خانه داری، فرزندپروری، حضور موثر در اجتماع 

و ... سرآمد بودند.
سردار  شهادت  به  همچنین  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
سلیمانی و دیگر هرزمانش اشاره و بیان کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی با 

شهادت خود باعث انسجام، همبستگی و بیداری ملت ها شد.
وی ادامه داد: در شهادت سردار سلیمانی، دریایی از مردم غیور، قدرشناس 
بار دیگر  تا  یافتند  ایران در مراسم تشییع فرمانده غیور، حضور  بابصیرت  و 
برابر  در  و  اند  ایستاده  والیت  و  نظام  پای  مردم  که  کنند  اعالم  دشمنان  به 

تهدیدات دشمن، هیچ ترسی به خودشان راه نخواهند داد.
معارف  حوزه  در  سازی  برنامه  به  لو  کاظم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بیان  و  اهمیت دانست  با  و خانواده ها  آحاد مردم، جوانان  برای  را  اسالمی 
کرد: صدا وسیما در حوزه معارف اسالمی وظیفه بسیار سنگینی بر عهده 
دارد که باید بیش از پیش در این عرصه و با هم اندیشی بهتر با اساتید حوزه 

به تولید برنامه های فاخر و مخاطب پسند همت گمارد.
دشمن  حمالت  و  توجه  کانون  کرد:  عنوان  قزوین  علمیه  حوزه  استاد 
این  در  ماهواره ای  شبکه  ده ها  و  است  دینی  باورهای  و  عقاید  حوزه  در 

می کنند. فعالیت  عرصه 

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش با مدیرکل اداره 
روابط عمومی، ارتباطات و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران کشور 

دیدار کرد.

رئیس  فتحی،  المسلمین  و  االسالم  حجت  کوثر،  خبرگزاری  گزارش  به 
با حجت  با حضور در حوزه علمیه خواهران  نزاجا  عقیدتی سیاسی ستاد 

السالم و المسلمین جهانگیری دیدار کرد.
در  زن  نقش  به  اشاره  با  فتحی  المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  این  در 
تحکیم بنیان خانواده، تصریح کرد: در این دوره پیچیدگی های جنگ نرم 
دشمن علیه دختران و مادران ایران اسالمی به باالترین حد خود رسیده است 
و حوزه های علمیه خواهران در بر مالء کردن نقشه های دشمن، موثر است و 
الزم است همکاری های الزم در زمینه های معرفتی و تربیتی صورت بگیرد.
در ادامه رئیس عقیدتی سیاسی ستاد نزاجا با اشاره به کم رنگ بودن نقش 
در  خلع  این  پوشش  جهت  الزم  های  آمادگی  بر  مساجد،  در  خواهر  طالب 
شهرک های مسکونی با همکاری حوزه علمیه خواهران اشاره کرده و افزود: 
طالب خواهر عالوه بر مسائل دینی در مباحث اجتماعی، اخالقی ، تربیتی 

و سبک زندگی می توانند راهنمای خوبی برای مادران و خانواده ها باشند.
در ادامه حجت السالم و المسلمین جهانگیری با تشکر از دغدغه مندی 
عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش در مسائل اجتماعی و 
خانوادگی، تقویت ارتباط خانواده ها با طالب خواهر را حلقه مفقوده تربیت 

اسالمی دانسته و بر تالش برای جبران این معضعل تاکید کرد.
وجود  از  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  عمومی،  روابط  اداره  مدیرکل  ادامه  در 
آمادگی های الزم جهت حضور طالب خواهر و اساتید برجسته حوزوی در 
میان خانواده ها خبر داد و گفت:  تالش می کنیم تا هرچه زودتر زمینه های 
حضور طلبه های خواهر در میان خانواده ها صورت بگیرد و حتی امیدواریم 
علمیه  های  حوزه  فضای  با  جوان  دختران  آشنایی  های  اردو  برگزاری  با 

خواهران، این ارتباطات را گسترش یابد.

صدا وسیما در حوزه معارف اسالمی 

وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد

یکی از اســاتید حــوزه های 
اســتان  خواهــران  علمیــه 
كســب  بــه  موفــق  البــرز 
مقام در بیست و یکمین 
همایش كتاب سال حوزه 

شد.

عبدلــی  مرضیــه  خانــم   
حــوزه  اســتاد  و  پژوهشــگر 
در  البــرز  خواهــران  علمیــه 
بیســت و یکمیــن همایــش 
کتــاب ســال حــوزه موفــق به 
کســب مقام شایســته تقدیر 

شد.
مراســم اختتامیــه بیســت و 
یکمیــن کتــاب ســال حــوزه 
با حضــور آیت اهلل ســبحانی 
مرجع تقلید شــیعیان، آیت 
مدیــر حوزه هــای  اعرافــی  اهلل 
علمیــه سراســر کشــور، آیــت 
اهلل حســینی بوشــهری دبیــر 
حوزه هــای  عالــی  شــورای 
علمیــه، آیــت اهلل مقتدایــی 
خبــرگان  مجلــس  عضــو 

رهبری، آیت اهلل ســید احمد 
خاتمــی امــام جمعــه تهران، 
آیــت اهلل ســید محمد غروی 
مدرســین،  جامعــه  عضــو 
حــوزه  فضــالی  و  اســاتید 
علمیه و طــالب و روحانیون 
دارالشــفا  عالــی  مدرســه  در 

برگزار شد.
در ایــن همایــش کتاب خانم 
مرضیــه عبدلــی پژوهشــگر و 
اســتاد حوزه علمیه خواهران 
»اســتخراج،  عنــوان  بــا  البــرز 
تحلیــل و ارزیابــی مدل های 
روش شناســی  در  اجتهــادی 
اســالمی«  انســانی  علــوم 

انتخاب و معرفی شد.
موسســه  پژوهــش  معــاون 
خواهــران  ینبیــه  ز عالــی 
بــا  گفتگــو  در  البــرز 
گفــت:  کوثــر  خبرگــزاری 
اینکه یــک خواهر حوزوی 
توانــد  مــی  البــرز  اســتان 
و  تحقیــق  هــای  عرصــه 
در  و  درنــوردد  را  پژوهــش 

برجســته  اســاتید  کنــار 
یــک همایــش  کشــوری در 
شــود  رتبــه  حائــز  ملــی 
لبیکی  بر این شــعار مقام 
معظــم رهبــری بــه جوانان 
مــی  نیــز  "مــا  کــه  انقالبــی 

است. توانیم" 
بــا  اســت  امیــد  افــزود:  وی 

تمامــی  تــالش  و  همــت 
ســطح  در  طلبــه  خواهــران 
ایــن  از  بیــش  البــرز،  اســتان 
راه  در  را  بلنــدی  گام هــای 
اســالمی  ایــران  اعتــالی 

برداریم.
الزم بــه ذکــر اســت در مرحلــه 
اول آثــار راه یافتــه به دبیرخانه 

بــا چهــار هــزار داوری و طبقه 
بنــدی آثــار بــه 20 گــروه مــورد 
ارزیابی قــرار گرفت که 169 اثر 
بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت. 
در نهایــت ۵0 اثــر کاندیــدای 
برگزیــده که از ایــن تعداد پنج 
اثر به عنوان اثر برگزیده و برتر و 
22 اثر شایسته تقدیر شدند.

استاد حوزه علمیه خواهران البرز موفق به کسب مقام 
در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شد

نفــر برگزیده همایش كتاب ســال حــوزه گفت: متولیــان و تصمیم گیران 
و تصمیــم ســازان حوزه به خصوص مســئوالن و معاونان پژوهشــی باید 
پژوهــش هــا و تحقیقــات طــاب را با توجــه بــه اقتضائات زمانــی و مکانی 
خاصی كه در آن قرار داریم، هر چه بهتر و بیشــتر به ســمت نیازهای اصلی 

جامعه سوق دهند.

دکتر مرضیه عبدلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری »کوثر«، با اشاره به این که 
در بیســت و یکمین همایش کتاب ســال حوزه با کتاب »اســتخراج، تحلیل و 
ارزیابی مدل های اجتهادی در روش شناســی علوم انسانی اسالمی« به عنوان 
نفــر برگزیــده مــورد تجلیــل قــرار گرفته اســت، اظهار داشــت: بی شــک برگزاری 
جشــنواره هایی چون کتاب ســال حوزه و عالمه حلی در فضای حوزوی بسیار 

مفید و موثر اســت و باید این برنامه ها با قوت بیشــتر تداوم یابد.
وی افزود: از مهم ترین دغدغه های علمی- پژوهشــی بنده در مقطع کارشناسی 
ارشــد و ســطح 3، کاربــردی کــردن اعتقــادات و باورهــای دینــی در متــن زندگــی 
اجتماعــی و تــالش بــرای فهــم اجتهادی از دیــن و پویایی هرچه بیشــتر فقهی و 

اجتهادی در کشــف و اســتنباط گزاره های اجتماعی از متون دینی بود.
اســتاد پژوهشــی برتر اســتان البرز گفت: از آنجاکه تولید علوم انسانی اسالمی 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مولفــه هــای نرم افــزاری تمــدن نویــن اســالمی در 
منظومــه ی فکــری مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( واز ضــروری تریــن 
نوشــتن  بــرای  مــن  انگیــزه  بــود،  دانشــگاهی  جامعــه ی  اقتضائــات  و  نیازهــا 
رســاله ی دکتری در این حــوزه مضاعف گردید. چراکه علوم انســانی که اکنون 
جامعــه ی  نیازهــای  بــا  متناســب  و  بومــی  می شــود،  تدریــس  دانشــگاه ها  در 
مســلمان مــا نیســت و بعضًا مبانــی غیردینی و الحادی در آن اشــراب گردیده 
بــا همیــن دغدغــه رســاله ی دکتــری را کــه در بیســت و یکمیــن  اســت. لــذا 

همایش کتاب ســال حوزه حائــز رتبه شایســته تقدیرگردید را تألیف کردم.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بیــان داشــت: اهمیت علــوم انســانی و اجتماعی 
و نقــش بنیادیــن آن در فرهنگ ســازی و تحقــق یــک نظــام فکــری منســجم و 
تمدن ســاز بــا توجــه بــه چالش هــا و تعارض هــای جدی علــوم ســکوالر غربی با 
مبانــی دینــی و اســالمی، بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و بــه نظر عمــده ترین 
ضعــف علــم دینی در داخل کشــور، ابهام روش شــناختی و عــدم تبیین مدلی 

جامع بر پایه تمام مولفه های بایســته ی تکوین معرفت اســت.
وی افــزود: از ایــن رو طراحــی مــدل و مدل ســازی گامی مهــم در پیشــبرد ادبیات 
علــم دینــی و تحقــق عملــی پــروژه علــوم انســانی اســالمی می باشــد کــه در این 
رســاله بــا واکاوی مفهــوم مــدل و مولفه هــای مــدل شــناختی با تأکیــد بر روش 
شناســی تولیــد علم به تحلیــل و ارزیابی رویکردهای اجتهــادی در تولید علوم 

انسانی اسالمی پرداخته شد.
دکترمرضیــه عبدلــی، شایســته تقدیــر در بخــش مقــاالت علمــی بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت تحقیقــات و پژوهــش های کاربردی بیان داشــت: متولیــان و تصمیم 
گیــران و تصمیــم ســازان حــوزه بــه خصــوص مســئوالن و معاونان پژوهشــی باید 
پژوهش ها و تحقیقات طالب را با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی خاصی 
که در آن قرار داریم، هر چه بهتر و بیشتر به سمت نیازهای اصلی جامعه سوق 

دهند.

وی بــا بیــان اینکه چشــم اندازهای حوزه هــای علمیه خواهران بایســتی، خروج 
بــه عرصــه   انتزاعــی ِصــرف و بعضــًا تکــراری و کلیشــه ای، ورود  از تحقیقــات 
موضوعات کاربردی باشــد، اظهار داشــت: با توجه به نیازها و اقتضائات زمانی 
و مکانی طالب، رویکرد فعاالنه و نه منفعالنه در برخورد با تحقیقات علمی- 
پژوهشی، عدم تقلید و رسیدن به باور »ما می توانیم« ، ورود به تحقیقات میان 
رشــته ای، رعایــت اخــالق پژوهشــی و پــرورش طــالب محقق، فرزانــه، صاحب 
رأی و اندیشــه در تراز انقالب اســالمی، پرهیز از کمیت گرایی و رویکرد کیفی به 

تحقیقات و... باشد.
برگزیــده بیســت و یکمین همایش کتاب ســال حوزه با اشــاره بــه اینکه نقش و 
مســئولیت های خانه و خانــواده نمی تواند مانعی بــرای فعالیت های علمی- 
پژوهشــی و اجرایــی بانــوان باشــد، گفــت: وظیفه ی اولــی و ذاتی بانــوان تربیت و 
پــرورش نســلی مهــذب و انسان ســازی در قالب ســبک زندگی اســالمی اســت 
بــا ایــن وجــود و در همیــن مســیرخطابات عام، فراگیــر و فارغ از جنســیت قرآن و 
روایــات در بیــان فضیلت علم و اهل دانش، اثبــات می کند که گرایش به علم و 

دانش اندوزی و پژوهش جنســیت نمی شناسد.
وی تصریــح کــرد: یــک خانواده تراز اســالمی و الگــو و نمونه، چنان همبســتگی 
و تعــاون قلبــی ایجــاد مــی نمایــد که خانــه و خانــواده و مســئولیت های زنانه نه 
تنها مانع نیست، بلکه محمل تولید علم و ارتقاء دانش برای فرد، فرد خانواده 

خواهد بود.
دکترمرضیــه عبدلــی در پایــان بــا اشــاره بــه ورود بــه گام دوم انقــالب و در لبیک 
بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری ) مدظلــه( مبنــی بــر » قــوی شــدن در همــه ی 
عرصه ها« خاطر نشــان کرد: ان شــاء اهلل ما  شــاهد درخشــش حوزه های علمیه 
خواهــران و بانــوان حــوزوی به عنــوان بازوان اجرایــی توانمنــد در تحقق اهداف و 
آرمان های اســالم و انقالب در چارچوب چشــم انداز حوزه های علمیه خواهران 

باشیم.

از  نباید  علمیه  های  حوزه   
بماند عقب  جامعه  تحوالت 

یده همایش کتاب سال حوزه: برگز
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آغاز همکاری حوزه های علمیه خواهران 

و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
مدیــر امور زنــان و خانواده مرکــز مدیریت حوزه  هــای علمیه 
ــأت مدیره و مســئولین جمعیت مبارزه  خواهــران و رئیس هی
ــات ایــران بــا طــی جلســه ای یکدیگــر  بــا اســتعمال دخانی

دیدار و گفتگو کردند.

خانــواده  و  زنــان  امــور  مدیــر  ملــک،  میرعلــی  دکتــر  خانــم 
دکتــر  خانــم  خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  رصــد  اداره  رئیــس  جعفــری  میــر 
رئیــس  شــیرازی  معیــن  المســلمین  حجت االســالم  و  و 
هیئت مدیره جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات ایران 
بــه همــراه مســئولین ایــن ســتاد در مرکــز فرآمــوز »جمعیت« 
بــا یکدیگــر دیدار کردنــد و پیرامون اســیب هــای اجتماعی 

اســتعمال دخانیات به گفتگو پرداختند.
در ابتــدای ایــن جلســه دکتر میرعلــی ملک اظهار داشــت: 
بــرای  واحــد مهدکــودک   440 حوزه هــای علمیــه خواهــران  
کودکان زیر 6 ســال در سراســر کشــور دارد کــه ۷6 واحد آن در 
اســتان تهــران واقع شــده اســت و این تعــداد مناســبی برای 

فعالیت های واحد فرآموز »جمعیت« اســت.
وی همچنین با اعالم آمادگی همکاری همه جانبه در کنترل 
دخانیات با این ســازمان مردم نهاد در ادامه تأکید کرد: از ســایر 
ظرفیت هــای حــوزه هــای علمیــه خواهــران ازجملــه تربیــت 
مربی برای آموزش های الزم به خانواده ها با استفاده از ظرفیت 
فضاهای مجــازی و کالس های حضوری، برگــزاری دوره های 
عمومــی و تخصصــی در رابطــه بــا تــرک دخانیــات در مدارس 

آموزش و پرورش می توان استفاده کرد.
خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  رصــد  اداره  رئیــس  ادامــه  در 
دخانیــات  اســتعمال  مضــرات  از  خانواده هــا  گاه ســازی  آ
مخصوصــًا قلیان را مهم دانســت و گفت: برخی خانواده ها 
موضــوع  ایــن  و  می داننــد  تفریــح  نوعــی  را  قلیــان  مصــرف 
آسیب های جســمی، فرهنگی و اجتماعی جبران ناپذیری 
را بــه فرد و جامعه تحمیــل می کند که باید برای آن چاره ای 

اندیشید.
رئیــس هیئت مدیــره »جمعیــت« نیــز بــا اشــاره بــه مضرات 
اســتعمال دخانیــات گفــت: در مــورد مضــرات اســتعمال 
دخانیــات عــالوه بــر ســالمت جســمی بایــد بــه جنبه های 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و غیــره آن نیــز توجــه شــود. 
بــر اســاس آمــار و ارقــام منتشــره حــدود ۸0 درصد افــرادی که 
اعتیاد به مواد مخدر دارند ابتدا با اســتعمال ســیگار شــروع 

کرده اند.
حجت االســالم و المســلمین معیــن شــیرازی، بــا اشــاره به 
نقــش زنــان بــه عنــوان مادر کــه تربیــت فرزنــدان را بــه عهده 
اســتعمال  کاهــش  و  کنتــرل  در  زنــان  نقــش  افــزود:  دارنــد، 

دخانیات در خانواده در چندین نســل تأثیرگذار است.
حجت االســالم و المسلمین علیرضا رباطیان، مدیر واحد 
ارتبــاط بــا حوزه های علمیــه »جمعیت« نیز در این جلســه 
گفــت: بــا توجــه بــه تحریم هــای همه جانبــه، دخانیــات به 
راحتــی وارد کشــور می شــود و حتی شــرکت های خارجی در 
داخل بــدون کوچک ترین مشــکل، محصوالت دخانی خود 

را تولیــد و عرضه می کنند.
حجت االســالم و المســملین رباطیــان گفــت: انســان بایــد 
همــواره برمــدار اخــالق حرکــت کنــد و فــرد ســازی، خانواده 
ســازی و جامعــه ســازی اگر به درســتی صورت بگیــرد فرد را 
در مــدار اخــالق نگاه خواهد داشــت، درواقع فرد ســازی پایه 
و خانــواده اســاس جامعه ســازی اســت و هــدف جمعیت 

مبارزه با اســتعمال دخانیات نیز در همین راستاست.
در ادامــه نیــز دکتــر الهــام متیــن خــواه، مدیــر واحــد فرآمــوز 
»جمعیــت«، بــا اعــالم آمادگــی همــکاری بــا حــوزه علمیــه 
خواهــران ضمن تشــریح فعالیت هــای واحد مذکــور گفت: 
آمــوزش پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر ماننــد اســتعمال 
دخانیــات و تقویت مهارت نه گفتن در شــرایط پرخطر برای 
ســنین ۵ تــا ۸ ســال از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن مرکــز 

است.
کــه  کودکانــی  به عمل آمــده،  بررســی های  طبــق  افــزود:  وی 
از  پیشــگیری  درزمینــٔه  را  الزم  آموزش هــای  ســنین  ایــن  در 
اســتعمال دخانیــات دریافــت می کننــد، کمتــر از ســایرین 
دســت بــه رفتارهــای پرخطــر از ایــن قبیــل می زننــد. درواقع 
ــر بــا مضــرات دخانیــات آشــنا می شــوند و  از ســنین پایین ت
وقتــی بــه ســن باالتــر می رســند کنجــکاوی آنها نســبت به 

محصوالت دخانی کمتر می شود.
در پایــان ضمــن دیــدار مســئوالن امــور زنــان و خانــواده مرکــز 
مدیریــت حوزه های علمیــه از مرکز نفس پاک »جمعیت«، 
برگــزاری  خصــوص  در  همــکاری  زمینه هــای  شــد  مقــرر 
کارگاهی های آموزشی برای بانوان و مربیان مهدکودک های 

حوزه های علمیــه خواهران  فراهم گردد.

ــه خواهــران با حضــور در مجمتع آموزش علوم اســالمی  مدیــر حوزه هــای علمی
ــر تهران از این مجتمع حوزوی بازدید کرد. کوث

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران کشــور بــا حضــور در مجتمع آمــوزش علوم 
ــر تهران ضمن دیدار با اســاتید و طالب نخبــه این حوزه در جریان  اســالمی کوث

فعالیت های علمی و طرح های پژوهشــی این مرکز قرار گرفت.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور حجــت االســالم و المســلمین کبیریــان، مدیر 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان تهران، حجــت االســالم جهانگیــری مدیر کل 
ارتباطــات، روابــط عمومــی و بین الملل حوزه های علمیــه خواهران و جمعی 
از اســاتید و طالب نخبه مجتمع کوثر برگزار شــد، خانم جاللی مدیر مجتمع 
کوثر به بیان گزارشــی از فعالیت های آموزشــی، فرهنگی- تبلیغی، پژوهشــی 

این حوزه پرداخت.
در ادامه این نشست؛ خانم دکتر ارفع مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن و پژوهشگر 
برتــر در حــوزه علــوم دینــی، خانــم دکتــر وحیــدی مدیــر کارگــروه فلســفه و کالم 
اســالمی و خانــم احمــدی معــاون پژوهــش ســطح 4 گزارشــی از اهــم فعالیت 
هــای انجــام شــده و طرح های پژوهشــی در حال انجام ارائه دادنــد. همچنین 
خانــم هــا رحمتی و بیات نیز به نمایندگی از طالب مجتمع کوثر درخواســت 

های خود را مطرح نمودند.
در انتهــای ایــن نشســت حجــت االســالم و المســلمین بهجــت پــور ضمــن 
اعــالم خرســندی از مطالــب مطــرح شــده ابــراز امیــدواری کردند که بــا تکیه بر 
توان علمی و نظرات ارزشــمند اســاتید و طالب نخبه، گام های اثربخشــی در 
جهت رفع موانع و پیشرفت روز افزون و ارتقاء سطح علمی حوزه های علمیه 

برداشته شود.

نهادهای  که  می دهد  نشان  پیمایش ها  نتایج  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
آسیب های  کاهش  در  مثبتی  تأثیر  می توانند  نهادها  سایر  همکاری  با  دینی 
در  خواهران  علمیه  حوزه  نقش  شد  مقرر  گفت:  باشند،  داشته  اجتماعی 

شود. بررسی  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  زندگی  سبک 

دکتر رحمانی فضلی وزیرکشور در حاشیه یکصد و بیست و هشتمین نشست 
شورای  پیشین  جلسه  در  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کشور  اجتماعی  شورای 
های  حوزه  در  آنها  تاثیرگذاری  و  همکاری  و  دینی  نهادهای  کشور،   اجتماعی 
قرار گرفت که الحمدهلل گزارشهای  بررسی  و  آسیب های اجتماعی مورد بحث 
حوزه  این  علمی  های  پیمایش  و  بود  شده  انجام  های  نظرسنجی  و  شده  ارائه 

نشان دهنده تاثیر بسیار باالی این نهادها در حوزه های اجتماعی بود.
شورای  جلسه  هشتمین  و  بیست  و  یکصد  مصوبات  تشریح  در  کشور  وزیر 
اجتماعی کشور گفت: مقرر شد سند باالدستی همکاری میان نهادهای دینی 
تدوین شود تا در این مسیر نهادهای دینی با تقسیم کار مناسب و تعیین وظایف 

هر حوزه بتوانند نقش خود را بهتر ایفا کنند.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه گزارشی نیز درباره وضعیت فضای مجازی 
ارائه شد، گفت: این گزارش بسیار دقیق بود. براین اساس ضمن تایید و تاکید 
بر استفاده  مثبت و مناسب از فضای مجازی، موضوع آسیب های اجتماعی 

در فضای مجازی 

جز موارد نگران کننده در کشور است.
وی در ادامه اضافه کرد: این موضوع به کارگروهی ارجاع شد که با تدوین راهکاری 
فضای  تاثیرگذاری  کاهش  به  نسبت  اقداماتی  و  روشها  سیاستها،  اعمال  در 
مجازی در آسیب های اجتماعی و در مقابل استفاده مطلوب از فضای مجازی 

در ساماندهی آسیبهای اجتماعی اقدام شود.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه در این نشست، گزارشی کامل و جامع از حوزه 
آنها در مباحث اجتماعی خصوصًا آسیب  تاثیرگذاری  های علمیه خواهران و 
های اجتماعی و در حوزه های تربیتی ارائه شد، افزود: در همین راستا مقرر شد 
در کارگروهی ذیل سازمان امور اجتماعی کشور، نحوه هماهنگ شدن و همکاری 
بیش از پیش این ظرفیت بزرگ با نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش برای 
بهره گیری در مدارس و خصوصًا در حوزه های آسیب های اجتماعی مهیا شود 

که ان شاء ا... روش های عملی این موضوع هم مشخص شود.
اینکه معتقدیم موضوع آسیب های  بر  تاکید  با  پایان  در  دکتر رحمانی فضلی 
افزود:  شود،  ساماندهی  و  حل  اجتماعی  صورت  به  تواند  می  صرفًا  اجتماعی 

بهترین روش در حوزه اجتماعی این است که پیشگیرانه عمل کنیم.
گفتنی است؛ در یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای اجتماعی کشور، 
ارائه  به  قم  خواهران  علمیه  حوزه  و  تبلیغات  دفتر  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 

گزارشها و برنامه های خود پرداختند.

بازدید مدیر حوزه های علمیه تاثیر مثبت حوزه های علمیه خواهران در کاهش آسیب های اجتماعی
کشور از مجتمع  خواهران 

تهران کوثر  علوم اسالمی 

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  را  مبلغ  کار  اساس  پردیسان  جمعه  امام 
چنانچه  باالترند،  فرائض  همه  از  فریضه  دو  این  کرد:  بیان  و  دانست 

برآن است. اساس اصول و فروع دین اسالم 

حضور  با  پنجم  پایه  طالب  و  مبلغان  ویژه  تبلیغی  مباحث  سلسله   
ایروانی)ره(  آیت اهلل  قوامی در مدرسه حضرت  المسلمین  و  حجت االسالم 

شد. برگزار 
اجتماعی  ابعاد  به  جلسه  این  در  قوامی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حضرت  علیها(،  اهلل  معصومه)سالم  حضرت  مانند  هایی  شخصیت 
حضرت  علیها(،  اهلل  خدیجه)سالم  حضرت  علیها(،  اهلل  مریم)سالم 
و  ارتباط  و  علیها(  اهلل  زهرا)سالم  حضرت  و  علیها(  اهلل  آسیه)سالم 

پرداخت. مبلغین  توسط  ایشان  از  الگوگیری 
وی ضمن بیان خاطره ای از آیت اهلل حائری در حرم حضرت معصومه)سالم 
و  عصمت  بیت  اهل  از  استعانت  با  خمینی)ره(  امام  گفت:  علیها(  اهلل 

با  توانند  می  نیز  طالب  که  رسید  باال  مدارج  به  السالم(  طهارت)علیهم 
شوند. نائل  تبلیغی  و  علمی  باالی  مدارج  به  ایشان  راه  دادن  ادامه 

در  مبلغ  کار  کریم،  قرآن  کرد:  بیان  قوامی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کند. می  عنوان  بزرگ  جهاد  را،  دین  مبانی  تبلیغ 

برای هر مبلغ  پردیسان در خصوص ویژگی های الزم و ضروری  امام جمعه 
داروی  ارائه  و  اجتماع  دردهای  تشخیص  دلسوزی،   الهی،  انگیزه  افزود: 
مکان،  و  زمان  جلسه،  به  توجه  روایات،  و  آیات  از  یاد  ز استفاده  مناسب، 
هر  برای  الزم  های  ویژگی  جمله  از  معلومات  افزایش  و  معرفی  بیان،  قدرت 

است. مبلغ 
نسبت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دانش،  و  علم  تعلیم  کرد:  اضافه  وی 
دین  غ 

ّ
مبل های  فعالیت  از  دینی  علوم  فراگیری  و  یادگیری  نیز  و  دیگران  به 

و اعمال روزمره اوست و برای آن ها در آیات و اخبار پاداش های سنگینی 
وعده داده شده است.

امام جمعه پردسان : امر به معروف و نهی از منکر اساس کار مبلغ است



راه  بــه  اشــاره  بــا  اکبــری  خانــم 
انــدازی مراکــز نیکوكاری وابســته 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  بــه 
ایــن  شهرســتان های  همــه  در 
اســتان، گفــت: مهمترین هدف 
ما كاهش آســیب های اجتماعی 

است.

مدیرعامل  اکبری،  طاهره  خانم 
زهرا  حضرت  نیکوکاری  مرکز 
حوزه  مدیریت  به  وابسته  )س( 
و  چهارمحال  خواهران  علمیه 
خبرنگار  با  گفتگو  در  بختیاری، 
بیان  با  شهرکرد،  از  کوثرنیوز 
کنشگری  ساماندهی  اینکه 
برای  تالش  و  طالب  اجتماعی 
نیکوکارانه  کنش های  بسط 
قطعی  سیاست های  از  حوزویان 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
نظام  می تواند  که  است  خواهران 
سیاسی  و  اجتماعی  امور  جامع 
تحقق  را  علمیه  حوزه های 
در  نخست  گام  گفت:  بخشد، 
نیکوکاری  مراکز  ایجاد  راستا  این 

است.
مراکز  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خیریه  عنوان  به  نیکوکاری 
گذاری  هدف  در  مستقل  هایی 
از  جدید  صورتی  اقدام،  و 
هستند،  اجتماعی  تشکل های 
الهی  لطف  به  کرد:  خاطرنشان 
به  وابسته  نیکوکاری  مراکز 
خواهران  علمیه  حوزه های 
و  تجربه ها  از  گیری  بهره  با 
کمیته  مبارک  نهاد  ارتباطات 
)ره(،  خمینی  امام  امداد 
امور  زمینه  در  را  مؤثری  اقدمات 
به  محرومان  به  کمک  و  خیریه 

نوع  در  این  که  اند  رسانده  انجام 
است. سابقه  بی  خود 

راه  به  اشاره  با  اکبری  خانم 
وابسته  نیکوکاری  مراکز  اندازی 
خواهران  علمیه  حوزه های  به 
استان  شهرستان های  همه  در 
تصریح کرد: این مراکز با محوریت 
نیکوکار  و  خیر  طالب  مدیریت  و 
آسیب های  کاهش  هدف  با  و 
نشأت  فقر  از  که  اجتماعی 
گسترش  آینده  سال  در  می گیرد، 

می یابد.
پژوهش  و  آموزش  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
شبکه  استقرار  داد:  ادامه  استان 
حوزه های  خیرین  نیکوکاری 
از  استفاده  و  خواهران  علمیه 
موجود  ظرفیت های  و  منابع 
ظرفیتی  مردمی،  خیریه های 
توسعه  بر  می تواند  که  است 
ارائه  و  مردمی  مشارکت های 
به  معنوی  و  مادی  خدمات 
شایانی  کمک  نیازمندان 

نماید.
سازی  مصون  وی، 
و  پذیر  آسیب  خانواده های 

دینی  باور های  و  ایمانی  رشد 
را الزم و ضروری دانست  ایشان 
و افزود: در این راستا، همکاری 
خواهران  علمیه  حوزه های 
قالب  در  امداد  کمیته  با 
جمله  از  مختلف  طرح های 
مشاورین  اجتماعی،  مددکار 
علمی  مبلغات  خانواده، 
تربیتی و... آغاز و در سال آینده 

می شود. تقویت 
نیکوکاری  مرکز  مدیرعامل 
به  اشاره  با  )س(  زهرا  حضرت 
با  مرکز  این  خیریه  اقدامات 
علمیه  حوزه  مدیریت  محوریت 
جاری  سال  در  استان  خواهران 
ابتدای  از  الهی  لطف  به  گفت: 
 14 ایم  توانسته  تاکنون  امسال 
ده ها  نوعروسان،  به  جهیزیه 
جهیزیه  وام های  سیسمونی، 
 100 از  بیش  معیشتی،  کمک  و 
کامل  بسته   4۵0 کاال،  سبد  بسته 
کمک  چندین  و  التحریر  لوازم 
نیازمندان  به  درمان  خرید  هزینه 
موارد  این  همه  که  کنیم  اعطا 
گرفته  صورت  خیرین  کمک  با 

است.

 راه اندازی مراکز نیکوکاری در 
حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری 

 شنبه 10 اسفند ۱۳۹۸  سال یازدهم  شماره 255 ۷

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران گفــت: اســتقبال 
بیشــتری  شــیب  و  شــتاب  خواهــران  هــای  حــوزه  از 
نســبت بــه حوزه های برادران داشــته اســت کــه دلیل 
اســت. زنــان  بــرای  دانایــی  فرصــت  شــدن  فراهــم   آن 

با  وگو  گفت  در  پور  بهجت  والمسلمین  االسالم  حجت 
خبرنگاران شفقنا با بیان اینکه امروز در دنیا، مساله زن و 

جوان به عنوان سرخط تدابیر سعادت آفرین یا انحطاط و 
سقوط مطرح است، عنوان کرد: بدون تردید هرکس بتواند 
مدیریت امر فرهنگسازی زنان و جوانان را به دست بگیرد، 

بی تردید پیروز است.
برنامه  موضوع  و  دشمنان  طمع  مورد  زنان  اینکه  بیان  با  او 
برای  شتابی  و  سرعت  با  باید  ما  گفت:  ماست،  ریزی 
انرژی  اگر  کنیم،  ریزی  برنامه  جوان  بانوان  بویژه  و  بانوان 

نهفته در مرکز مدیریت خواهران به عنوان یک فرصت برای 
یا درحال  التحصیل  فارغ  از سرمایه  و  شفقنا قلمداد شود 
تحصیل ما بتوانید استفاده کنید، میزان تاثیرگذاری خود 
 را برای شرایط محیط و فرهنگ محیط افزون خواهید کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه بانوان طلبه 
بر تمرکز انرژی خود در جهت گسترش دین تالش می کنند، 
ابراز کرد: فضای مجازی و رسانه ای فرصت مناسبی برای 
ظهور توانمندی های بانوان به عنوان کنشگر اجتماعی یا 
فرهنگی است چون وجود فعالیت های کم تریبون مانند 
خانواده مانع از حضور در عرصه های اجتماعی و فرهنگی 

می شود.
گفت:  و  کرد  یاد  نوپدید  جریان  عنوان  به  حوزوی  بانوان  از  او 
مجموعه دستگاه های فرهنگی و رسانه ای باید روی این 
قشر سرمایه گذاری کرده و این فرصت را شکوفا کرده و گسترش 
دهد، ما هنوز نتوانستیم یک بازنمایی از زنان شیعه به عنوان 
هویت صنفی و مذهبی داشته باشیم چه رسد به اینکه این 

بازنمایی را راجع به زنان طلبه شیعه داشته باشیم.
علمیه  های  حوزه  سیاست  اینکه  بیان  با  پور  بهجت 
خواهران، دیده شدن است، عنوان داشت: دیده شدن بانوان 
طلبه سبب حرفه ای شدن و مراجعات به آنها شده و ذهن 
آنها از حالت بساطت به حالت پیچیده رشد خواهد کرد، 
معادله  چند  حل  سمت  به  و  شده  افزون  هایشان  توانایی 

حرکت خواهد کرد.
او با اشاره به سخن حضرت زهرا با این مضمون که» برای زنان 
بهتر است که مردان را نبینند و برای مردان بهتر است که زنان 
را نبینند«، گفت: به نظر من، مفهوم این سخن آن است که 
باید اینقدر، فرصت ها را برای بانوان ایجاد کنیم که خودشان 
بتوانند تمام کارهای مربوط به خودشان را به شکل حرفه ای 
فرصت  از  پر  جامعه  سراسر  که  صورت  این  در  دهند،  انجام 
مردان  به  بانوان  که  است  وقت  آن  شود،  بانوان  حضور  برای 
 نیازی ندارند و مردان هم نیازی به دخالت در امور زنان ندارند.
شدن  دیده  اینکه  بیان  با  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
مقدمه ای برای حرفه ای شدن است، ابراز داشت: بانوان تا دیده 
نشوند و در معرض مراجعات قرار نگیرند، پیچیدگی حضور در 
عرصه های سخت و حرفه ای را پیدا نمی کنند و مجموعه 
ساده دور از عرصه ها و غافل از میدان ها می شوند که قدرت 

تصمیم گیری درست را در آنجا نخواهند داشت.
او با تاکید براینکه میزان تالش بانوان برای دانستن نسبت به 
آقایان بیشتر است، گفت: مشکل بزرگی که در بانوان دیده می 
شود، عدم اعتماد به نفس است و لذا برای دمیدن این روح 
اعتماد به نفس در آنها از حضور مشروع بانوان در پارادایم های 
پذیرفته شده اسالمی حمایت می کنیم و در این زمینه نیازمند 

چهره پردازی و معرفی آنها به جامعه هستیم.
بهجت پور با اشاره به کارهای صورت گرفته در زمینه رصد 
گفت:  اطالعات  فناوری  مرکز  در  زنان  به  مربوط  مسائل 
جامعه زنان ما مسائل زنان را در دنیا نمی داند و این باید 
منتقل شود و فکر می کنم شفقنا به خوبی می تواند ما را 

در این زمینه کمک کند.
او در پاسخ به سئوال خبرنگار شفقنا در مورد تعداد طالب 
رسمی حوزه های علمیه خواهران در کشور بیان داشت: از 
فعالیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 23 سال 
فارغ  مجموعه  داریم؛  کشور  سراسر  در  دفتر   2۸ و  گذرد  می 
از جامعه  نفر  این مدت، حدود 30 هزار  التحصیالن ما در 
الزهرا و ۵۷ هزار نفر هم از مراکز آموزشی ما در کشور است، االن 
هم 62 هزار نفر در 2۸ استان شاغل به تحصیل هستند و 20 
هزار نفر در جامعه الزهرا مشغول تحصیل هستند به عبارت 
دیگر در حال حاضر ۸2 هزار نفر در سطوح 2، 3 و 4 مشغول 
تحصیل در مراکز آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران و جامعه الزهرا به جز استان خراسان هستند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: در دکتری 6 

رشته قطعی و در سطح 3 هم 16 رشته قطعی وجود دارد.
به عنوان  قم  در حوزه علمیه  به مسئولیت خود  اشاره  با  او 
 300 قریب  زمان،  آن  در  گفت:   ۸۵ سال  در  آموزشی  معاون 
مدرسه برادران در سطح کشور داشتیم، حوزه علمیه خواهران 
از سالی که شروع به فعالیت کرده تا االن ۵00 مدرسه زده است 
البته حوزه برادران به همین نسبت توسعه داده است اما االن 
از نظر مدرسه تقریبا برابر هستیم و این نشانگر این است که 
بیشتری  شیب  و  شتاب  خواهران  های  حوزه  از  استقبال 
به  این  بنظرم  برادران داشته است که  به حوزه های  نسبت 
به  دانایی  فرصت  که  است  ایران  در  فرهنگی  شرایط  دلیل 

عنوان پایه توسعه در کشور برای زنان فراهم شده است.

خواهران  علمیه  های  حوزه  از  استقبال 
است برادران  علمیه  حوزه  از  بیشتر 

حجت االسالم والمسلمین بهجت پور:

یافته  سازمان  فعالیت  انجام  بر  واحدی  والسملمین  حجت االسالم 
تاکید کرد و گفت: نهادهای حوزوی باید نقش به سزایی در ساماندهی 

و انسجام فعالیت ها داشته باشند.

معاون  حضور  با  حوزوی  نهادهای  سازماندهی  و  هماهنگی  نشست 
های  حوزه  مدیر  کشور،  خواهران  علیمه  حوزه های  امور  و  ارتباطات 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  استان،  خواهران  علمیه 
و ... در دفتر نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام 

جمعه یاسوج برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد واحدی گفت: این نشست 
می  چگونه  ها  حوزه  اینکه  و  حوزوی  نهادهای  سازماندهی  منظور  به 

توانند در کنار هم فعالیت منسجم داشته باشند، برگزار می شود.
معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران کشور اظهار داشت: 
دشمنان همه تالش خود را جهت حذف روحانیت در جامعه اسالمی 

ایران به کار گرفته اند.
وی از تالش دشمنان برای نفوذ در افکار عمومی مردم کشورمان سخن 
به میان آورد و یادآور شد: همه تالش بدخواهان نظام و انقالب تغییر 

فرهنگ و هویت دینی و ملی ایران اسالمی است.
خداوند  لطف  به  داشت:  اظهار  واحدی  والمسلمین  حجت االسالم 
متعال، ائمه اطهار )ع(، سربازان والیت و حضور مردم در همه عرصه ها 

دشمنان این روز را نخواهند دید.
فعالیت  بر  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  امور  و  ارتباطات  معاون 
سازمان یافته بیشتر تاکید کرد و ادامه داد: نهادهای حوزوی باید نقش 

به سزایی در ساماندهی و انسجام فعالیت ها داشته باشند.
وی ضمن تاکید بر تهیه نظام موضوعات و اولویت بندی آنها، گفت: 
ارتقاء، سازماندهی حوزوی، ایجاد هم گرایی و باالبرن فعالیت مشترک 

باید مدنظر قرار گیرد.
از  متشکل  کارگروهی  شد  مقرر  نشست،  این  در  است  ذکر  شایان 
کارشناسان نخبه حوزه و صاحب نظران علمی و دانشگاهی به منظور 

پیگیری فعالیت های فرهنگی و ... تشکیل شود.

 نهادهای حوزوی در ساماندهی و انسجام 
فعالیت ها نقش داشته باشند

معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران کشور :

دومین نشست  آسیب 

شناسی مسائل اجتماعی 

زنان و خانواده برگزار شد 

سلسله  از  دوم  مرحله  نشست  اولین 
آسیب  عنوان  با  تخصصی  های  نشست 
شناسی مسائل اجتماعی زنان و خانواده با 
عنوان » علل و پیامدهای بحران جمعیت 

در ایران « برگزار شد

سلسله  از  دوم  مرحله  نشست  اولین   
نشست های تخصصی با عنوان آسیب 
شناسی مسائل اجتماعی زنان و خانواده 
بحران  پیامدهای  و  علل   « عنوان  با 
اساتید  حضور  با   » ایران  در  جمعیت 
و  خانواده  و  زن  حوزه  در  فعال  طالب  و 
نماینده  خزعلی،  کبری  خانم  سخنرانی 
سالن  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خوهران برگزار شد. 
نشست  دومین  است  گفتنی 
های  نشست  سلسله  از  دوم  مرحله 
مسائل  شناسی  آسیب  تخصصی 
 « عنوان  با  خانواده  و  زنان  اجتماعی 
علل و پیامدهای بحران جمعیت در 
سومین  و   98/11/2۸ تاریخ  در   » ایران 
نشست با عنوان » راهکارهای مقابله 
با بحران جمعیت در ایران«  98/12/۵ 

برگزار شد.

ی مسائل  سلسه نشست های آسیب شناس
ی زنان و خانواده؛ اجتماع



ضعف سیاستگذاری در حوزه عفاف 
ناشی از ضعف شناختی در این 

حوزه است

در نشست علمی پژوهشی    
ح شد:  »تبیین شبکه مسائل عفاف« مطر

اینکه  بیان  با  بیاتی  والمسلمین  حجت االسالم 
حوزه های  خطیر  وظیفه  عفیفانه،  زندگی  سبک  ترسیم 
معرفت  گام  سه  پیمودن  گفت:  است،  علمیه 
دینی)دین دانی(، عمل به دین)دینداری( و تحقق دین 
حوزه های  نقش  این  ایفای  الزمه  جامعه)دین بانی(  در 

علمیه است.

 نشست علمی پژوهشی »تبیین شبکه مسائل عفاف« 
به همت انجمن علمی پژوهشی زن و خانواده معاونت 
پژوهشگاه  در  علیهاالسالم  الزهرا  جامعه  پژوهش 

حضرت معصومه علیهاالسالم برگزار شد.
مهدی  والمسلمین  حجت االسالم  جلسه،  این  در 
بیاتی،  مدیر میز عفاف صدا و سیما جمهوری اسالمی 
در  سیاستگذاری  ضعف  و  پرداخت  بحث  ارائه  به 
حوزه عفاف را ناشی از ضعف شناختی در این حوزه 
کرد: الزمه سیاستگذاری عفاف  و خاطرنشان  دانسته 
در نظام مبتنی بر دین، شناخت الگوی این مفهوم در 

منظومه دین است.
اسالمی  جمهوری  سیما  و  صدا  عفاف  میز  مدیر 
به  توجه  عدم  حجاب،  به  عفاف  تقلیل  ادامه  در 
و  نمایشگرها،  و  تخریب کننده ها  یت کننده ها،  تقو
عدم توجه به مفاهیم بنیادین در ایجاد عفاف همانند 

غیرت را از جمله این ضعف های شناختی برشمرد.
ترسیم  همچنین  بیاتی  والمسلمین  حجت االسالم 
حوزه های  خطیر  وظیفه  را  عفیفانه  زندگی  سبک 
گام  سه  پیمودن  را  نقش  این  ایفای  الزمه  و  علمیه 
و  دین)دینداری(  به  عمل  دانی(،  دینی)دین  معرفت 

تحقق دین در جامعه)دین بانی( دانست.
وی سپس با تشریح جایگاه عفاف در منظومه مفاهیم 
دینی، با استناد به 10 سال فعالیت پژوهشی و بررسی 
11 هزار روایت مرتبط با این حوزه، به ارائه شبکه مسائل 

عفاف پرداخت.
موضوع   پژوهشی  خألهای  و  سئواالت  به  اشاره 
این  بود.  این نشست  از جمله نکات مثبت  »عفاف« 
که حدود 2 ساعت به طول انجامید، با پاسخ  نشست 

به پرسش های شرکت کنندگان پایان یافت.

علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
خواهران کشور اظهار داشت: 
جمهــوری  مقــدس  نظــام 
اســالمی ایران ســعی فراوانی 
ایجــاد  هــای  فرصــت  تــا  دارد 
کــه  هــا  خانــم  بــرای  نشــده 
پیش از انقالب نادیده گرفته 
شده بود، در اختیار شما قرار 
بگیرد و از ظرفیت های شــما 
به شکلی شایسته استفاده 
نادیــده  آن  اهمیــت  و  شــده 
گرفتــه نشــود، زیــرا غفلــت از 
این ظرفیت، بســیار آسیب زا 

است.

المسلمین  و  االسالم  حجت   
های  حوزه  مدیر  پور،  بهجت 
علمیه خواهران کشور در همایش 
طالب  ویژه  حضور  طلیعه 
و  سیستان  خواهرجدیدالورود 
در  صبح  امروز  که  بلوچستان 
جمکران  خاتون  نرجس  اردوگاه 

برگزار شد، به سخنرانی پرداخت. 
وی در ابتدا با عرض خیر مقدم و 
خوش آمد گویی به طالب خواهر 
آرزوی  آنان  برای  جدیدالورود، 
با  ناگسستنی  و  معنوی  پیوندی 
اهل بیت)ع( کرد و از آنان خواست 
که عزم و جدیتی خستگی ناپذیر 
داشته  دین  برای  موثر  خدمتی  و 

باشند. 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
افزار  نرم  به  اشاره  با  پور  بهجت 
همت  به  که  حضور  طلیعه 
های  حوزه  فرهنگی  معاونت 
شده  فراهم  خواهران  علمیه 
افزار  نرم  این  داشت:  اظهار  است، 
کار ماندگاری است که به تدریج و 
بر اساس تجربه، کامل خواهد شد 
پاسخ  آن،  از  استفاده  با  طالب  و 
ذهنشان  ابهامات  از  بسیاری 
این  از  استفاده  با  یابند؛  می  را 
مسیر  پیمودن  برای  راه  افزار،  نرم 
فراهم  هزینه  کمترین  با  طبیگی 
این  از  شما  امیدوارم  و  شود  می 

فرصت طالیی به خوبی استفاده 
کنید. 

علمیه  های  حوزه  مدیر 
افزود:  ادامه  در  کشور  خواهران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی 
های  حوزه  مدیریت  ایران، 
تقلید  عظام  مراجع  علمیه، 
معظم  رهبر  خصوص  به  و 
سعی  برکاته(،  انقالب)دامت 
های  فرصت  تا  دارند  فراوانی 
که  ها  خانم  برای  شده  ایجاد 
گرفته  نادیده  انقالب  از  پیش 
قرار  شما  اختیار  در  بود،  شده 
شما،  های  ظرفیت  از  و  بگیرد 
امور  اصالح  تحول،  تغییر،  برای 
دینی  زندگی  به  ساماندهی  و 
مردم استفاده شده و اهمیت آن 
غفلت  زیرا  نشود  گرفته  نادیده 
زا  آسیب  بسیار  ظرفیت،  این  از 

است. 
با  کریم  قرآن  برجسته  مفسر 
خانواده  گیری  شکل  بر  تأکید 
منش  و  فرهنگ  بر  مبتنی  های 

می  اگر  کرد:  تصریح  بیت،  اهل 
با  خواهیم در جامع،  خانواده ها 
رشد  بیت  اهل  منش  و  فرهنگ 
ای  شایسته  زنان  به  نیاز  کنند، 
داریم که دین را خوب بفهمند و 
به زنان دیگر نیز به خوبی منتقل 

کنند.
ادامه گفت: مادران جامعه  وی در 
فرزندان  تربیت  های  مهارت  باید 
به  را  منازل  داخل  ساماندهی  و 
با  تنها  مهم  این  و  بدانند  خوبی 
توانا که  داشتن طلبه های خواهر 
و  دین  از  فرهنگی  های  سرمایه 
تبلیغ دینی  و  ترویج  مهارت های 

دارند میسر است. 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
بهجت پور با اشاره به تالش های 
جوانان  انحراف  برای  دشمنان 
دشمنان  داشت:  اظهار  ایرانی، 
تالش  ما  جوانان  انحراف  برای 
را  های زیادی می کنند و جنگی 
که راه انداخته اند کتمان نکرده و 
انقالب  از  مردم  شدن  دلسرد  برای 
جنگ  این  در  کنند،  می  تالش 
میدان  به  برای  ما  سرمایه  نابرابر 
نقشه  رسواسازی  و  مردم  آوردن 
های  طلبه  شما  دشمن،  های 
ارزشمند هستنید و بخش زیادی 
های  تالش  به  انقالب  تداوم  از 

شما  بستگی دارد. 
خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
آینده  در  خواهر  های  طلبه  نقش 
گفت:  و  دانست  گذار  اثر  بسیار  را 
آبادانی   در  شما طلبه های خواهر 
ایران  اسالمی  جمهوری  آینده  و 
نقش انکارناپذیر و اثرگذاری دارید؛ 
حتی اگر محدوده خدمت رسانی 

شما کوچک باشد.
را  خود  باید  شما  افزود:   وی 
خالصانه  مجاهدت  یک  برای 
آماده کنید و به این نکته توجه 
داشته باشید که دستگاه دین 
نمی  نگاه  اشخاص  نام  به 
کند، بلکه به نیت، اخالص و 
رسانی  خدمت  برای  شما  عزم 

توجه  حق  حضرت  محضر  در 
می کند. 

استاد برجسته حوزه های علمیه 
مسیر  در  حرکت  افزود:  ادامه  در 
خداوند  سوی  به  و  الهی  رضایت 
در  بایستی  نیست،  سختی  راه 
هر لحظه از زندگی به یاد حضرت 
به  را  هایش  محبت  باشید،  حق 
یاد بیاورید و از غضب او بترسید و 
در نهایت حصارهای میان خود و 

خداوند را کنار بزنید. 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
را  علمیه  های  حوزه  پور،  بهجت 
مسیر  در  قرارگیری  برای  فرصتی 
و  دانست  خداوند  به  رسیدن 
گفت: حوزه های علمیه خواهران 
با  دائما  و  است  بزرگ  فرصتی 
رسیدن  های  راه  مورد  در  طالب 
دیگران  به  آن  عرضه  و  خداوند  به 

بحث می شود.
مفسر برجسته قرآن کریم خطاب 
به طلبه های خواهر جدیدالورود 
اظهار  بلوچستان  و  سیستان 
چگونه  که  مسئله  این  داشت: 
وصل  خداوند  به  زمانی  چه  و 
شما  موفقیت  میزان  و  بشوید 
در این مسیر بستگی به توانایی 
به  یابی  دست  در  شما  های 
مراقب  دارد.  توحید  حقیقت 
و  نکنید  گم  را  مسیر  تا  باشید 
اگر نیت ها و دالیل حضورتان در 
حوزه کافی نیست، در وهله اول 
رشد  سپس  و  کرده  اصالح  را  آن 

بدهید. 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت:  پایان  در  پور  بهجت 
های  وعده  باشید  مطمئن 
خداوند در مورد تالشگران در حوزه 
دانش محقق می شود و اگر طالب 
دانش  طلبه  تنها  و  باشید  دانش 
را  خود  چیز  همه  یعنی  نباشید، 
فدای طلب دانش بکنید تا بتوان 
رزق  خواند،  دانش  طالب  را  شما 
تأمین  زندگی  ابعاد  همه  در  شما 

خواهد شد. 
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حجت االسالم والسملمین بهجت پور در جمع  بانوان طلبه سیستان و بلوچستان:

 تبلیغ مبتنی بر حکمت و

 اندرز نیکو تاثیر گذار است

مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان قم گفت: مطابق 
بــا قــرآن كریــم، تبلیــغ مبتنی بــر حکمت و انــدرز نیکو 
تاثیر گذار اســت، از این رو بایــد برای هر مخاطبی روش 

خاصی را در نظر گرفت.

دانش  دوره  برگزاری  از  تهرانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تربیت مبلغین مدارس علمیه خواهران استان قم  افزایی 
از سوی مدیریت استان قم خبر داد و بیان داشت: مطابق 
تاثیر  نیکو  اندرز  و  حکمت  بر  مبتنی  تبلیغ  کریم،  قرآن  با 
گذار است، از این رو شایسته است برای هر مخاطبی روش 

خاصی را در نظر گرفت.
مدیریت  فرهنگی  معاونت  در  همکاران  تالش  با  افزود:  وی 
و  حرفه ای  نوین،  رویکردی  با  غ 

ّ
مبل تربیت  دوره  قم،  استان 

علمی طراحی و با حضور اساتید طراز اول در حال اجرا است.
هدف  داشت:  بیان  تهرانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ارتقای سطح دانش و  از برگزاری این طرح، توانمندسازی و 
مهارت تبلیغی طالب، تربیت نیرو جهت تبلیغ در مراکز 
مختلف با توجه به مخاطبان گوناگون و ارائه آموزش های 

کاربردی در زمینه های مختلف تبلیغی است.
این طرح در دو سطح عمومی و تخصصی  گفتنی است، 
گواهی  اعطای  با  همراه  و  آموزشی-کارگاهی  ساعت   50 در 
شرکت در دوره از  24بهمن ماه هر پنج شنبه تا پنج هفته از 
ساعت هشت تا 18در مدرسه علمیه معصومیه)سالم اهلل 

علیها( خواهران برگزار می شود

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم:

یه نمای حوزه از میان استادان  نشر

و طالب حوزه  های علمیه عالقه مند 

نگارش  زمینه  توانمنددر  و 

و  تحلیل  مقاله،  گزارش،  یادداشت، 

ی  پذیرد. ... نویسنده م

با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

شماره                 02532144151

 تماس حاصل فرمایید.


