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گزارش خبری برگزاری کرسی ترویجی
در دهه کرامت و سالروز گرامیداشت شهدای حادثه هفتم تیر، کرسی علمی ترویجی عرضه نقد و ایده 

نقش  اجتماعی بانوان در تمدن نوین اسالمی با محوریت بیانیه گام دوم انقالب "علمی با موضوع 
اتید با همت مدرسه علمیه حضرت آمنه سالم اهلل علیها، دانشگاه فرهنگیان استان قم، بسیج اس"اسالمی

لغایت 11ساعت 99.4.7پردیس حضرت معصومه س  و نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان قم ، در تاریخ 
در این کرسی؛ نخست سرکار خانم دکتر زینب طیبی عضو هیات .  به صورت مجازی برگزار شد13

علمی دانشگاه فرهنگیان قم،بعنوان ارائه دهنده کرسی، انقالب اسالمی را سرآغاز دوره ای معرفی 
کردند که نه تنها برای جامعه ایران، بلکه برای جهان اسالم ، سرآغاز تمدن سازی نوین اسالمی به 

ه ایشان ضمن مفهوم شناسی تمدن نوین اسالمی و تحلیل دیدگاه لغت شناسان و نظری. شمار می آید
پردازان تمدنی؛ تمدن را به معنای پیشرفت و توسعه همه جانبه دانستند که نوین بودن آن حاکی از
گونه ای غیریت با تمدن های سابق و حاضر است که عمدتا مراد از این تغایر، غیریت با تمدن پیشین

. اسالمی و تمدن غالب موجود، یعنی تمدن غرب است



دکتر زینب طیبی برای شناخت رسالت اجتماعی زنان در تمدن نوین اسالمی، شناخت مهندسی 
در نگاه مقام عظمای والیت، .  تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را ضروری دانستند

تمدن نوین اسالمی از دو بعد اساسی نرم افزار های دینی، علمی و عینی و سبک زندگی عینی 
تشکیل می شود و در  این میان، بانوان طلبه و غیر طلبه؛ می توانند در ارئه نظریه حاکمیت 

اسالمی،ارائه الگوهای اسالمی اداره نظام متناسب با شرایط جهانی امروز و کسب علم و تخصص 
دکتر طیبی، نمود اصلی تمدن .  در علوم انسانی، علوم تجربی و علوم پایه نقش آفرینی کنند

ر اسالمی را در سبک زندگی اسالمی دانستند و گفتند، از منظر مقام معظم رهبری، سبک زندگی د
سه حوزه فردی،خانوادگی و اجتماعی پیگیری می شود و توجه به سبک زندگی اجتماعی و آسیب 

های اجتماعی آن و نقش بانوان در رفع این آسیب ها ،بایسته ای جدی از نظر رهبری معظم 
بیت عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به نقش بانوان در شکل گیری و تث.  انقالب است 

انقالب اسالمی در گام اول انقالب، سیاست، اقتصاد و فرهنگ را از جمله موضوعاتی معرفی کردند 
که با انگیزش سیاسی،فرهنگی و اقتصادی ،  اندیشه دهی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و رفتار

. فرهنگی،سیاسی و اقتصادی ؛ می توانند نقش آفرینی کنند



در ادمه کرسی، دکتر معصومه شریفی ناقد اول کرسی، نگرش به نقش اجتماعی بانوان از 
منظر تاریخی  و نقش زنان صدر اسالم، حماسه سازان عاشورا و مادران و همسران شهدای 

هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حرم  در ایجاد و حفظ 
نظام اسالمی را ارزیابی کردند و بر الگوپذیری از نقش اجتماعی آنان در ایجاد تمدن نوین 

در پایان کرسی، ناقد دوم،سرکار خانم فخر روحانی، محقق و استاد . اسالمی تاکید کردند
حوزه و دانشگاه، ضمن تشکر از ارائه دهنده  کرسی و دقایق علمی پژوهشی ایشان، رویکرد 

سلبی به این موضوع و چرایی برخی هجمه های فرهنگی و عدم نقش آفرینی برخی بانوان در 
کرسی با جمع بندی نقطه . تمدن نوین اسالمی را شایسته تحقیق و پژوهش معرفی کردند

ها  سالم اهلل علینظرات اساتید توسط سرکار خانم شعبانی، معاون محترم پژوهش مدرسه حضرت آمنه 

باتشکرازطالب و اساتید محترم وکادرخدومی که مارا در برگزاری این کرسی . پایان یافت
.یاری رسانند












