
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
با  گفت وگو  در  خواهران  علمیه 
اهمیت  با  رابطه  در  حوزه«،  »نمای 
مدرسه محوری گفت: مدرسه محوری 
و  پویایی  برای  اساسی  راهبردهای  از 
توانمند سازی مدارس علمیه خواهران 
و در راستای هرچه بهتر انجام دادن 

وظایف مدرسه است.
رضا  »حجت االسالم والمسلمین   
مدارس  این که  بابیان  اسکندری« 
تهذیب،  تقویت  و  رشد  اصلی  محور 
پژوهش، فرهنگ و تبلیغ حوزه علمیه 
تمام  کرد:  اظهار  هستند  خواهران 
خواهران  علمیه  حوزه  مأموریت های 
انجام می شود  نحو مطلوبی  به  وقتی 
اقدامات  این  محور  ما  مدارس  که 

شوند.
مراکز  مدارس،  این که  بیان  با  وی 
حوزه های  مدیریت  مرکز  و  استانی 
علمیه خواهران رسالت هایی در زمینه 
مدرسه محوری دارند  عنوان کرد: تمام 

رسالت ها و مأموریت های حوزه علمیه 
می شود  عملی  صورتی  در  خواهران 
محور  به  خواهران  علمیه  مدارس  که 
اقدامات تبدیل شوند و به همین دلیل 
باید چگونگی این محوریت قرار دادن 

را موردتوجه قرارداد.

اسکندری  حجت االسالم والمسلمین 
با اشاره به این که زمانی در بخش آموزش 
موفق هستیم که مدارس علمیه خواهران 
کرد:  اظهار  باشند  فعال  زمینه  این  در 
برخی از مدارس علمیه خواهران در زمینه 

آموزشی سطح باالتری نسبت به دیگر

است  حالی  در  این  و  دارند  مدارس 
که ما تنها یک نظام آموزشی داریم و 
ریشه این برتری به توانمندی های آن 
کارکنان،  برمی گردد؛ هر چه  مدارس 
مدیران مسئوالن و استادان مدارس علمیه 
خواهران توانمند تر باشند خروجی های

 

مدرسه نیز توانمندتر خواهند بود.
وی ادامه داد: مدرسه محوری به دنبال 
خواهران  علمیه  مدارس  که  است  این 
افزایش  و  خود  قابلیت های  به  توجه  با 
انجام  در  بتوانند  قابلیت ها  این  دادن 

مأموریت های خود موفق تر عمل کنند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
باید در  این که  بابیان  علمیه خواهران 
مدل طراحی عملکرد مدرسه محوری 
استعدادهای  که  باشیم  به گونه ای 
مدارس علمیه خواهران زمینه رشد و 
شکوفایی بیشتر را داشته باشند عنوان 
کرد: باید قوانین را به صورت منعطف 
ما  مقررات  و  کنیم  تدوین  شناور  و 
به گونه ای طراحی شوند که هر مدرسه 
به اقتضای توانمندی خود فعالیت کند.

وی تأکید کرد: نباید این گونه باشد 
که برای تمام مسائل ریز همه مدارس 
علمیه خواهران کشور یک قانون واحد 
یک  به  ملزم  را  آن ها  و  شود  تعیین 
موجب  این  زیرا  کنیم  واحد  چارچوب 
مدارس  استعداد های  که  می شود 
علمیه خواهران ظهور و بروز پیدا نکند 

و قدرت مانور کمتری داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری 
این  مدرسه محوری  مدل  کرد:  بیان 
است که راهبردهای اساسی، مدل کار و 
استراتژی های رسیدن به اهداف توسط 
شیوه  قالب،  اما  می شود،  طراحی  مرکز 
اهداف  به  رسیدن  اجرایی  روش های  و 
بر عهده مدارس علمیه خواهران است.

مدرسه محوری  در  کرد:  تشریح  وی 
نقش  و  استراتژی ها  و  راهبردها  تعیین 

مرکز  عهده  به  کلی  نظارتی  و  راهبری 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
نقش  خواهران  علمیه  مدارس  و  است 
یعنی  دارند،  را  عملیاتی  و  برنامه ریزی 
ما به همه مدارس علمیه خواهران یک 
دستورالعمل کلی و واحد ارائه نمی دهیم 

که تمام آن فعالیت ها را انجام دهند.
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
معاونت  این که  بیان  با  خواهران  علمیه 
علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی 
خواهران پیش  از این نیز به مدرسه محوری 
قرارگاه های  کار  مدل  و  داشته  توجه 
فرهنگی حوزه های علمیه خواهران همان 
در  ما  کرد:  عنوان  است  مدرسه محوری 
اصول  و  راهبردها  فرهنگی  قرارگاه های 
اعالم  خواهران  علمیه  مدارس  به  را  کار 
شرایط  به  توجه  با  مدارس  و  می کنیم 
اجتماعی و فرهنگی محیط اطراف خود، 

به فعالیت های فرهنگی می پردازند.
وی ادامه داد: هر یک از مدارس علمیه 
خواهران می توانند با توجه به استعداد و ظرفیت

فرهنگی  کانون های  طالب،  و  مدرسه 
قرآن،  حجاب،  و  عفاف  زمینه های  در 
موضوعات  سایر  و  زندگی  سبک  مهدویت، 
تشکیل داده و در همان زمینه فعالیت کنند.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری اافزود: 
طرح دیگری که در راستای مدرسه محوری انجام 
مدارس  در  تهذیب  شورای  ایجاد  مسأله  دادیم 
طرح  این  اساس  بر  که  بود  خواهران  علمیه 
معاونین،  مؤسس،  مدیر،  از  متشکل  شورایی 
مشاورین و تعدادی از استادان و طالب مدارس 
برنامه های  نوع  با  رابطه  در  خواهران  علمیه 
برنامه های  و  کرده  هم اندیشی  مدرسه  فرهنگی 
مورد تایید خود را جهت مورد حمایت واقع شدن از 

سوی مرکز مدیریت به ما ارائه می دهند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
فرهنگی  معاونت  نقش  با  رابطه  در  خواهران 
فرهنگی  معاونت  گفت:  محوری  مدرسه  در 
عهده  بر  را  مدرسه محوری  در  اصلی  سهم 
دارد، زیرا در ابعاد تربیتی، تهذیبی و فرهنگی 

نیازمند قدرت انعطاف بیشتری هستیم. 
حجت االسالم والمسلمین اسکندری در پایان 
در  موفقیت  رمز  انعطاف  قدرت  گفت: 
باید  انعطاف  این  و  امور فرهنگی است 
در مواجهه با مدارس شکل بگیرد، زیرا 
موفقیت  باشند  فعال تر  مدرسه  هرچه 
تهذیبی  امور  در  خواهران  علمیه  حوزه  

تبلیغی و تربیتی بیشتر خواهد شد.
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در نشست صمیمانه مدیران مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و جامعةالزهرا)س(  تأکید شد؛

»»»

حوزه های  مدیریت  مرکز  مدیران  هم اندیشی  نشست 
جامعةالزهرا)س(  میزبانی  به  جامعةالزهرا)س(  و  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
با اشاره   در ابتدای این نشست، مدیر جامعةالزهرا)س( 
مدیریت  مرکز  و  جامعة الزهرا)س(  مجموعه  دو  این که  به 
و  اهداف  وحدت  دلیل  به  خواهران  علمیه  حوزه های 
هم  با  می توانند  اجرایی  و  فکری  بعد  دو  در  مأموریت ها 
می تواند  جلسات  این  و  باشند  داشته  همکاری  و  تعامل 
گفت:  کند،   ایجاد  دوجانبه  همکاری های  برای  را  زمینه 
در  هرگونه همکاری  برای  را  خود  آمادگی  جامعةالزهرا)س( 

هر دو بعد فکری و عملی اعالم می کند.
بیان  با  مدنی«  سیدمحمود  والمسلمین  »حجت االسالم 
جمهوری  در  جایگاه ها  و  مناصب  مسئولیت ها،  همه  این که 
ایجاد  ایثارگران  و  شهدا  خون های  و  جانفشانی ها  با  اسالمی 
برای  سنگینی  مسئولیت  مسأله  این  داشت:  بیان  شده است، 
ما ایجاد می کند و کسی حق ندارد در هر سمتی که هست بر 
اساس منیت ها و سالیق شخصی خودش عمل کند. از این رو 
وظیفه داریم برای تحقق اهداف نظام و انقالب اسالمی با هم 

همکاری و همفکری داشته باشیم.
در ادامه این نشست، مدیر حوزه های علمیه خواهران 
از  باری  جلسات  این گونه  تا  کرد  امیدواری  اظهار  کشور، 
خواهران  علمیه  حوزه های  سیاستگذاری  شورای  دوش 
بردارد گفت: به میزانی که مجموعه ها با هم همکاری کنند 
پیوند بزنند و هماهنگ شوند،  و ظرفیت هایشان را به هم 
شورای سیاستگذاری با فراغ بال بیشتری به سیاستگذاری 

خواهد پرداخت.
افزود:  بهجت پور«  عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
جامعةالزهرا)س(  امنای  هیات  عضو  که  است  سالی   ۵-۶ بنده 
این  می کنم.  افتخار  ارزشمند  و  بزرگ  سرمایه  این  به  و  هستم 
چون  و  ماست  همه  وجاهت  و  رشد  کانون  فاخر  مجموعه 

مرکز  نام  به  جایی  که  معلوم شد  درخشید  جامعةالزهرا)س( خوب 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران نیاز داریم و می توانیم حوزه ها 

را در سراسر کشور گسترش دهیم.
جامعةالزهرا)س(  که  این  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در نگاه من دارای تجربیات متراکم و خوبی است، ادامه داد: عمده 
دغدغه رهبری در مورد جامعةالزهرا)س( دیده شدن هویت مستقل این 
مجموعه علمی است. ایشان در هنگام تشکیل شورای سیاستگذاری 
بیشترین نگرانی شان این بود که نقش جامعةالزهرا)س( نادیده گرفته 
شود از این رو فرمودند در همه شوراها، کمسیون ها و جلسات باید از 

این ظرفیت استفاده شود.
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه بیان داشت: وظیفه داریم 
تسهیل کننده استفاده از تجارب تجمیع شده در جامعةالزهرا)س( 
تجارب  از  استفاده  برای  علمیه خواهران  آغوش حوزه  باشیم. 
به طور رسمی  از همین جا  و  باز است  مدیران جامعةالزهرا)س( 
جلسات  در  تا  می کنم  دعوت  جامعةالزهرا)س(  محترم  مدیر  از 

شورای اداری مرکز مدیریت حضور یابند.
قابل  به ظرفیت  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
کشور  سراسر  در  جامعةالزهرا)س(  دانش آموختگان  قبول 
اشاره کرد و گفت: ما ۵۰۰ واحد در کشور داریم که نیازمند 
گسترش  دیگر  سوی  از  و  هستند  مدیر  و  معاون  استاد، 
این  از  استفاده  نیازمند  در سطح سه  رشته های تخصصی 

ظرفیت جامعةالزهرا)س( است.
گفت:  پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
جامعةالزهرا)س( در طول این چند دهه یک فرهنگ حوزوی 
بسیار  فرهنگ  این  بافت  که  کرده  ایجاد  زنانه  جنسیت  با 
محترم و مورد اعتماد است. این بافت فرهنگی را می توان با 
اندکی اصالح و بومی سازی، تبدیل به یک فرهنگ آموزشی، 
اداری و سازمانی در کل کشور کرد. متمایلم در تعامالت دو 
مجموعه، انتقال فرهنگی صورت بگیرد تا عطر این فرهنگ 

در کل کشور پراکنده شود.

دکتر  والمسلمین  »حجت االسالم  جلسه  ادامه  در 
اگر  این که  به  اشاره  با  هاشمیان«  حسین  سیدمحمد 
مبنای  شود،  شناسایی  مجموعه  دو  هر  ظرفیت های 
دو  هر  استفاده  برای  مشترک  سازمان دهی  و  برنامه ریزی 
یک  جامعةالزهرا)س(  داشت:  بیان  می کند،  ایجاد  مجموعه 
قبولی  قابل  برند  دیگر  عبارت  به  و  مثبت  محیطی  تصویر 
برند  یک  به  رسیدن  راهبردی،  مطالعات  ادبیات  در  و  است 
و ایجاد یک تصویر خوب و مناسب نزد مخاطبان کار سخت 
برنامه ریزی  و  توجه  مورد  اگر  برند  این  است.  پرهزینه ای  و 
مناسب قرار گیرد می تواند موجب افزایش سرمایه فرهنگی، 
اجتماعی و حتی اقتصادی شود. چیزی که امروزه با توسعه 
برای  آسیب  نقطه  یک  به  تبدیل  اجتماعی  شبکه های 

حوزه های علمیه شده است.
وی افزود: تصویرپردازی شبکه های اجتماعی از طلبه و 
روحانی با واقعیت، فرسنگ ها فاصله دارد از این رو جا دارد که 
داشته  توسعه همکاری  رسانه ای  فضای  در  راهبردی  نگاه  با 
باشیم تا هم در اصالح این تصویر بتوانیم گام هایی را برداریم 
و هم در جهت ترمیم، تکمیل و بازسازی هویت طلبه خواهر 

طرح ها و برنامه هایی را اجرایی کنیم.
علمیه  حوزه های  برنامه ریزی  و  نظارت  مرکز  مدیر 
اجتماعی  شبکه  ظرفیت  به  اشاره  با  پایان  در  خواهران 
کوثر نت حوزه علمیه خواهران گفت: این شبکه هم اکنون 
دارای ۱۰۵ هزار عضو از بین طالب خواهر است. اضافه 
شدن ظرفیت جامعةالزهرا)س( به آن می تواند به ایجاد یک 

شبکه اجتماعی قوی کمک کند.
دانش آموختگان  ظرفیت  از  استفاده  است  گفتنی 
برای  مشترک  کارگروه های  ایجاد  جامعةالزهرا)س(، 
سرفصل های  و  رشته ها  تدوین  مورد  در  برنامه ریزی ها 
آموزشی، بازسازی هویتی طالب خواهر، تشکیل شوراهای 
مشترک در پژوهش، ارتقای انجمن های علمی پژوهشی به 
عنوان یک مسأله مشترک، توجه به کرسی های آزاداندیشی 
شناخت  آن،  بهینه سازی  و  کاری  موازی  از  دوری  برای 
و حرکت  پژوهش ها  به  و جهت دهی  پژوهشی  اولویت های 
و  اساتید  از  بهره مندی  امکان  ایجاد  علم،  تولید  سوی  به 
شخصیت های علمی تاثیرگذار در هر دو مجموعه، برطرف 
کردن چالش های حوزه های اجرایی و استفاده از تجربیات 
حوزه  در  کارآمد  مشترک  طرح های  ارائه  و  تدوین  طرفین، 
مباحث تربیتی، تبلیغی و دانش آموختگان و ورود به عرصه 
آینده پژوهی در مورد مسائل زنان و خانواده از جمله مباحث 
مطرح شده توسط مدیران هر دو مجموعه در این جلسه بود.

تدوین  برای  مشترکی  دبیرخانه  شد،  مقرر  پایان  در 
نظام نامه تعامالت و تعیین مسائل مشترک شکل بگیرد و 

در این زمینه تفاهم نامه ای بین دو مرکز امضا شود.

فوکوس
تعاملوهمکاریدوجانبهمرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهرانوجامعةالزهرا)س(

حجاب و  عفاف

تعاملوهمکاریدوجانبهمرکزمدیریت
حوزههایعلمیهخواهرانوجامعةالزهرا)س(

انتشار۳۰پوستر»زندگیقرآنی«دراتریش

حریمداریوعفاف؛ِسَپریبرایخانواده
رهبری)مدظله العالی(:  معظم  مقام 
حجاب  و  نامحرم  و  محرم  مسأله 
و  نکردن  نگاه  و  کردن  نگاه  و 
این  مضّر،  و  ناسالم  معاشرت های 
این قدر  اسالم  در  که  چیزهایی 

تأکید شده و در بعضی از کشورها 

این ها  نمی شود،  رعایت  این ها  دورند،  اسالم  از  که  جاهایی  و 
اّما  وجود می آورد،  به  مرد  و  زن  برای  اگر چه یک محدودیتی 
این ها را شارع مقّدس برای حفظ خانواده، برای ماندگار شدن 
همین  در  اگر  که  است  کرده  تشریع  و  تحکیم  مهم  بنای  این 
بسیار  بکند، حکمت های  تأمل  و  کند  تدبیر  انسانی  هر  چیزها 

بزرگی را خواهد دید.

تفاهمنامههمکاریبینمدیریتحوزهعلمیه
خواهراناستاناصفهانوصنایع»شهید

حججیوشهیدشیرودی«

مادری؛اشتغالوسیاستما و جهانی شدن و پیامدهای آن 
اجتماعیدرایران

بایسته های علمی
 پژوهشگر و رسالت عالمان دینی

نقش مطالعه و پژوهش
در نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی

حضور چشمگیر
 بانوان طلبه قشم در »جشنواره بانوی کرامت«

»خانمنفسیهواعظی«
سرپرستحوزهعلمیهخواهران

استانگلستانشد

پاسخگوییخواهرانطلبهبهشبهات

بانو مجتهده امین)ره(:

ریشه خوش بختی را در باطن خود پیدا کن
تبیینالگویازدواجباتأکیدبرآموزههایدینی

 مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد، 
در گفت وگو با »نمای حوزه«، در بیان آثار سوء بد حجابی 
و بی حجابی گفت: تنزل روحی و معنوی فرد بدحجاب، 
عدم امنیت روانی مردان در جامعه، بی اعتمادی زوجین 
جهت  جامعه  اعضای  تمرکز  عدم  یکدیگر،  به  نسبت 
گم شدن  جامعه،  در  خدماتی  و  کاری  اهداف  پیشبرد 
اهداف مثبت و تمرکز روی فساد، و سست شدن پایه های 

خانواده از مهم ترین آثار بدحجابی و  بی حجابی است.
»خانم مریم السادات نبوی« افزود: ذهن انسان بر 
انجام امور مفید نیاز به تمرکز و تعادل روحی دارد؛ اما با 
تحریک غرایز این تعادل از بین خواهد رفت. با کاهش 
جامعه  روانی   امنیت  رفتن  بین  از  موجب  که  عواملی 

می شود می توان از این آسیب ها جلوگیری نمود.

عوامل  کرد:  تصریح  بدحجابی  دالیل  بیان  در  وی 
جمله  از  که  می شود  عنوان  بدحجابی  برای  متعددی 
می توان به عدم اعتماد به نفس، دیده نشدن در محیط 
خانواده یا اجتماع، میل به خود نمایی و جلوه گری، عادات 
گاهی از  و فرهنگ نادرست اجتماعی و خانوادگی، عدم آ

آثار سوء بدحجابی و بی حجابی و ... اشاره کرد.
خانم نبوی نقش حوزه های علمیه خواهران را در این زمینه 
موثر دانست و افزود: طالب برای اثرگذاری در جامعه، ابتدا باید 
گاهی یابند؛ در غیر این صورت موفق  از هدف و چرایی حجاب آ

نخواهند شد که افراد را به حجاب ترغیب و تشویق نمایند.
و  حجاب  فرهنگ سازی  راهکارهای  بیان  در  وی 
انگیزه  ایجاد  عفاف در جامعه گفت: مهم ترین عامل، 
باورهای مذهبی در خصوص  نهادینه کردن  و  معنوی 

احادیث  و  اسالمی  کامل  الگوهای  معرفی  و  حجاب 
ائمه اطهار)علیهم السالم( در خصوص حجاب می باشد.

 مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س(  گفت: 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حجاب،  ترویج  دیگر  عوامل 
مانند:  دولتی  نهادهای  حمایت  مهربانانه،  و  لّین  زبانی  با 
منکر،  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  و شهرداری  فرمانداری 
تشویق افراد با حجاب در جامعه و احترام به آن ها، مجالس 

سخنرانی و وعظ وخطابه می باشند. 
تنها  نه  حجاب  قطعًا  گفت:  پایان  در  نبوی  خانم 
بلکه موجب  ندارد،  با فعالیت های سازنده زن  تعارضی 
افراد حاضر در محیط  و حتی دیگر  او  کارایی  افزایش 
به عنوان عامل  نیز می شود؛ لذا حجاب  کار و جامعه 

افزایشی و مکمل کارکرد دارد نه مخل و تعارضی.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

مدارس؛ محور اصلی رشد و تقویت حوزه های علمیه خواهران

،،،،
محور  به  خواهران  علمیه  مدارس  که  می شود  عملی  صورتی  در  خواهران  علمیه  حوزه  مأموریت های  و  رسالت ها   

اقدامات تبدیل شوند و به همین دلیل باید چگونگی این محوریت قرار دادن را موردتوجه قرارداد.
در مدرسه محوری تعیین راهبردها و استراتژی ها و نقش راهبری و نظارتی کلی به عهده مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران است و مدارس علمیه خواهران نقش برنامه ریزی و عملیاتی را دارند، یعنی ما به همه مدارس علمیه خواهران 

یک دستورالعمل کلی و واحد ارائه نمی دهیم که تمام آن فعالیت ها را انجام دهند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران »حجت االسالم والمسلمین رضا اسکندری«

احادیثائمهاطهار)علیهمالسالم(؛الگوییکاملبرایگسترشفرهنگحجابوعفافدرجامعه
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تفاهم نامه برگزاری دوره آموزشی، بین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان و صنایع »شهید حججی و شهید شیرودی« در اصفهان امضا شد.

توسط  توانمند  و  مبّرز  استادان  با موضوع معرفی  تفاهم نامه  این  ماده یک 
آموزشی  دوره  برگزاری  و  اجرا  جهت  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
احکام، اخالق، سبک و مهارت های زندگی )در دوسطح مقدماتی و تکمیلی( 

جهت خانواده کارکنان صنایع شهیدحججی و  شهیدشیرودی اختصاص دارد.

»مادری،  ترویجی  کرسی  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  همت  به   
اشتغال و سیاست اجتماعی در ایران« در واحد تهران این مرکز برگزار شد.
در این نشست »خانم دکتر راحله کاردوانی«، عضو هیأت علمی 
مرکز تحقیقات زن و خانواده به ارائه گزارشی از رساله دکتری تخصصی 
موضوع  با  زنان  مطالعات  گروه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  در  که  خود 
»بررسی سیاست های اجتماعی ایران در حوزه مادری و آسیب  شناسی 
فرایند تحقق آن ها، با تأکید بر سیاست اشتغال« دفاع شد؛ پرداخت 
و »خانم دکتر فریبا عالسوند«، عضو دیگر هیأت علمی این مرکز و 
»دکتر عباس نرگسیان«، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد و 
بررسی آن پرداختند....                                                         ادامه در صفحه ۴

که   89_90 سال  از  نرجس)س(:  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
این مدرسه فعالیت های آموزشی خود را آغاز نمود به موازات آموزش، مسأله 
مهارت آموزی را جدی دانست و طالب را برای امر تبلیغ پرورش داده است؛ 
لذا در حال حاضر 30 نفر واجد شرایط تبلیغ در اردوی جهادی راهیان نور، 

خوابگاه دانشجویان، مساجد، پایگاه های بسیج و تبلیغ خانگی شرکت دارند.

»حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مدنی« با اشاره به این که دو 
مجموعه جامعة الزهرا)س( و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به دلیل 

وحدت اهداف و مأموریت ها در دو بعد فکری و اجرایی می توانند با هم تعامل 
و همکاری داشته باشند و این جلسات می تواند زمینه را برای همکاری های 

دوجانبه ایجاد کند،  گفت: جامعةالزهرا)س( آمادگی خود را برای هرگونه 
همکاری در هر دو بعد فکری و عملی اعالم می کند.

»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور«: بنده ۶-۵ سالی 
است که عضو هیات امنای جامعةالزهرا)س( هستم و به این سرمایه بزرگ و 

ارزشمند افتخار می کنم. این مجموعه فاخر کانون رشد و وجاهت همه ماست 
و چون جامعةالزهرا)س( خوب درخشید معلوم شد که جایی به نام مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران نیاز داریم و می توانیم حوزه ها را در سراسر کشور 
گسترش دهیم.

استفاده از ظرفیت دانش آموختگان جامعةالزهرا)س(، ایجاد کارگروه های مشترک برای برنامه ریزی ها در مورد تدوین رشته ها و سرفصل های آموزشی، بازسازی هویتی 
طالب خواهر، تشکیل شوراهای مشترک در پژوهش، ارتقای انجمن های علمی پژوهشی به عنوان یک مسأله مشترک، توجه به کرسی های آزاداندیشی برای دوری از موازی 
کاری و بهینه سازی آن، شناخت اولویت های پژوهشی و جهت دهی به پژوهش ها و حرکت به سوی تولید علم، ایجاد امکان بهره مندی از استادان و شخصیت های علمی 
تأثیرگذار در هر دو مجموعه، برطرف کردن چالش های حوزه های اجرایی و استفاده از تجربیات طرفین، تدوین و ارائه طرح های مشترک کارآمد در حوزه مباحث تربیتی، 

تبلیغی و دانش آموختگان و ورود به عرصه آینده پژوهی در مورد مسائل زنان و خانواده از جمله مباحث مطرح شده توسط مدیران هر دو مجموعه در این جلسه بود

»خانم سیده نفیسه حسینی واعظ« به عنوان نخستین خانم، سرپرست 
حوزه  علمیه خواهران استان گلستان و جانشین »حجت االسالم والمسلمین 

ایوب وردانی« شد.

دو هفته نامه سراسری فرهنگی و اجتماعی



اشاره:
عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
بهجت پور« از استادان برجسته حوزه و دانشگاه 
است که سال ها در زمینه های قرآنی و تفسیر 
مشغول به فعالیت  هستند و در حال حاضر نیز 
سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
برجسته  استاد  این  با  دارند،  عهده  بر  را  کشور 
مختلفی  اجرایی  سوابق  که  علمیه  حوزه های 
اهمیت  خصوص  در  دارد  خود  کارنامه  در  را 
علمیه  حوزه های  برنامه های  و  فعالیت ها 
خواهران به گفت وگو پرداختیم که قسمت دوم 

و پایانی این مصاحبه در ادامه می آید.

آسیبشناسی
• تصمیم گیری در حوزه های علمیه خواهران 

بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی
با  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین   
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  این که  بیان 
تصمیم سازی  کرد:  اظهار  دارند،  تفاوت هایی 
به  و  نیازمند نظر مشاوران و کارشناسان است 
این  آن ها  از  یکی  که  می شود  اجرا  مدل  چند 
از  و  را جمع آوری  از نخبگان  است که گروهی 
بعدی  مدل  کنیم،  استفاده  آن ها  پیشنهادات 
اندیشه ورز  گروه های  از  استفاده  تصمیم سازی 
میدانی  ظرفیت  به  توجه  و  نگاه  همراه  به 
با این مدل می توانیم ظرفیت حرکت  است که 

مجموعه موردنظر خود را برآورد کنیم.
ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
داد: به عقیده بنده بهترین تصمیم گیری در حالی 
بدنه  در  شکل می گیرد که مراحل تصمیم سازی 
نیز شکل گرفته باشد و اگر بتوانیم در سطح ملی 
ایده های خود را با همه کسانی که می توانند ما را 
یاری دهند در میان بگذاریم، تصمیم گیری های 

مناسب تری در سطح کشور خواهیم داشت.
از  پس  که  کاری  اولین  بنده  کرد:  عنوان  وی 
منصوب شدن به عنوان مدیر حوزه علمیه خواهران 
انجام دادم این بود که برای فهم نظرات میدانی،  
این  خواهران  علمیه  مدارس  و  میدان  سطح  در 
پرسش را مطرح کردم که اگر به جای بنده بودید 

چه اموری را در اولویت خود قرار می دادید.
افزود:  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
پاسخ های زیادی از مدارس علمیه خواهران به 
مطالعه  بنده  کارهای  اولین  از  و  شد  ارسال  ما 
پیشنهادات میدانی بود که به استفاده از آن ها ، 
پشتوانه ای از نیازها و آسیب های موجود را برآورد 
مربوطه  معاونت های  از  نیز  ادامه  در  و  کردم 
نظرسنجی های  مجموعه  از  تا  کردم  تقاضا 
که  باشم  مدیری  و  کنم  استفاده  نیز  گذشته 
بیشتر از آن که سخن بگویم، بپرسم و بدانم که 

در حوزه علمیه خواهران چه می گذرد.

• سال 1397؛ سال رفع آسیب ها
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور تصریح 
علمیه  حوزه  برای  را   1397 سال  بنده  کرد: 
نام گذاری کرده ام  خواهران سال رفع آسیب ها 
را بشناسم  تاکنون سعی نمودم که آسیب ها  و 
بازدید  نیز  مختلف  استان های  از  راه  این  در  و 

آسیب های  میدانی  به صورت  تا  آوردم  به عمل 
حوزه های علمیه خواهران را مشاهده کنم.

پژوهشگر و محقق برجسته حوزه افزود: ما 
تصمیم گرفتیم  سال ۱۳۹۷ سالی باشد که به 
علمیه  حوزه های  فعلی  آسیب های  خدا  امید 
با  تصمیم گیری  این  و  شود  مرتفع  خواهران 

استفاده از مطالعات گسترده صورت گرفت.

•آسیب ها را با مدارس  در میان می گذاریم
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه بابیان این که 
بنای ما بر این است که کیفیت رفع آسیب های 
علمیه  مدارس  با  را  علمیه خواهران  حوزه های 
کرد:  اظهار  بگذاریم،  میان  در  خواهران 
مدیران  همایش  که  کرد  خواهیم  برنامه ریزی 
همه  حضور  با  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
مدیران برگزار کنیم تا کمیسیون هایی را درزمینه 
تشکیل  علمیه خواهران  آسیب های حوزه های 
که  را  طرح هایی  و  برنامه ها  آن   پس از  و  دهیم 

رفع آسیب ها را در برداشته باشد اجرایی کنیم.

فرهنگی-تبلیغی
• دورنمای فعالیت های فرهنگی - تبلیغی 

حوزه های علمیه خواهران
ضمن  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  فرهنگی  دورنمای  با  رابطه  در  توضیحاتی  بیان 
تشریح آفت های فرهنگی حوزه های علمیه خواهران

 و برنامه های خود در این زمینه عنوان کرد: فرهنگ 
یا  و  ارزش  باور،  رسم،  یک  که  است  این  معنای  به 

رفتار را نهادینه و به نسل بعد منتقل کنیم. 
کار  این که  بابیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
فرهنگی امر بسیار ظریف، دقیق و دوراندیشانه ای 
تنها  همان  فرهنگی  کار  کرد:  تشریح  است، 
فعالیت تبلیغی و کار تعلیمی نیست و این دو تنها 

بخشی از فرهنگ و فرهنگ سازی هستند.

و  فرهنگ سازی  توانایی  تقویت   •
تقابل بافرهنگ های غلط در طالب

اشاره  با  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
مراحل  باید  فرهنگ سازی  برای  ما  این که  به 
این  در  کرد:  اظهار  کنیم،  طی  را  متعددی 
مسیر باید مؤلفه های اصلی در فرهنگ سازی یا 
تقابل با یک فرهنگ را از قرآن بیاموزیم، ما باید 
و  ارزش  به  آن ها  کردن  تبدیل  و  فرهنگی  عناصر 
تثبیت کردن و پایش و مراقبت از آن ها را از قرآن 
استخراج کنیم و اگر کسی این قدرت را نداشته باشد 

توانایی فرهنگ سازی را نخواهد داشت.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه بابیان این که 
انتظار ما در عرصه فرهنگ از حوزه های علمیه 
خواهران بسیار باال و درعین حال طبیعی است، 
این است که یک طلبه  ما  انتظار  عنوان کرد: 
از تحصیل در حوزه های علمیه خواهران  پس 
بافرهنگ های  تقابل  و  فرهنگ سازی  توانایی 
چه  از  باید  که  بداند  و  داشته باشد  را  غلط 

روش هایی در این زمینه استفاده کند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ادامه 
و  عمیق  پیچیده،  بسیار  فرهنگ  عرصه  داد: 
سخت است و مجموعه تالش های حوزه های 

علمیه خواهران خادم بخش فرهنگ است.
پژوهشگر و محقق برجسته حوزه تصریح کرد: 
مهم ترین دغدغه ما در فرهنگ سازی این است 
فرهنگی  نقش های  بتوانند  به خوبی  طالب  که 
نیاز  بتوانند همه عناصر مورد  ایفا کنند و  خود را 
انتقال  در  و  بگیرند  کار  به  فرهنگی  در بخش  را 

فرهنگ از نسلی به نسل دیگر موفق باشند.

• تربیت طالب متخصص در موضوعات 
متفاوت فرهنگی

داد:  ادامه  حوزه  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
طلبه های  که  است  این  مسأله  این  برای  اول  قدم 
حوزه های علمیه خواهران تمرین مدیریت فرهنگی 
داشته باشند و یاد بگیرند که در موضوعات خاصی 
فرهنگ  تهذیب،  فرهنگ  عبادت،  فرهنگ  مانند 

مطالعه و سایر خرده فرهنگ ها متخصص شوند.
 

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور اظهار
مدرسه  طرح  از  ما  انتظارات  از  یکی  کرد: 
ما  طلبه  خواهران  که  است  این  محوری 
که  بدهند  تشکیل  را  خودجوشی  گروه های 
موضوعات  از  خاصی  بخش  آن ها  از  هرکدام 
فرهنگی را مدنظر خود قرار دهد و در آن زمینه 
متخصص شوند، این موجب می شود تا طالب 

نقش تأثیرگذار اجتماعی داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور افزود: 
فعالیت های فرهنگی باید از سلسله آموزش های 
فعالیت های  خرده  به  کشور  کل  در  سراسری 
بتوانند  و خواهران طلبه  بشود  تبدیل  موزاییکی 
مهارت هایی به دست بیاورند و با این مهارت ها 
بتوانند در آینده در عرصه فعالیت های فرهنگی 

کالن و در اجتماع وارد شوند.

• ارائه تعریفی روشن از ساختار فرهنگی 
حوزه علمیه خواهران

پژوهشگر و محقق برجسته حوزه با اشاره به  
ضرورت وجود تعریف اجمالی روشن از ساختار 

خاطرنشان  خواهران،  علمیه  حوزه  فرهنگی 
نحوه  از  روشن  اجمالی  تعریف  یک  باید  کرد: 
فرهنگی  معاونت  توسط  فرهنگی  فعالیت های 
داده شود تا مخاطبین ما بدانند ما به دنبال چه 
ساختار فرهنگی هستیم، این مسأله اهمیت ها، 
اولویت ها و برنامه های ما را هدفمند می کند و 
اگر معاونت  فرهنگی و بنده بتوانیم در این امر 

موفق باشیم کار بزرگی را انجام  داده ایم.
باید  فرهنگی  عرصه  در  ما  کرد:  تشریح  وی 
مجموعه انتظارات و اهداف خود را تعریف کنیم و 
به آن ها برسیم، البته این انتظارات نه باید به قدری 
باال باشند که تبدیل به آرمان دست نیافتنی شوند، 

و نه به فعالیت هایی بی هدف تبدیل شود.
ما  افزود:  حوزه  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
ارائه دهیم که روشن شود  تعریفی  بتوانیم  باید 
و  مهارت ها  چه  طالب  برای  ساله   ۷ دوره  در 
آموزه هایی به طالب ارائه می شود و این فرایند 

باید چه بازدهی باید داشته باشد.

پژوهشی
بخش  در  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
اهمیت  به  اشاره  ضمن  گفت وگو  این  از  دیگری 
خواهران  علمیه  حوزه های   پژوهشی  فعالیت های 
نظام  به طراحی  پیام عید خود  بنده در  تصریح کرد: 
آموزش  مجموعه  که  گفتم  و  کردم  اشاره  جامع 
در  باید  خواهران  علمیه  حوزه های  تربیت  و  پژوهش 
هم آمیخته شوند و هر طلبه باید بداند که در سال های 
اولیه خود الزم است به چه حد و مرحله ای در عرصه 
فرهنگی برسد و برای رسیدن به این امر داشتن یک 

تعریف اجمالی برای بخش فرهنگ الزامی است.

•  تقویت روحیه پرسش گری در طالب
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور بیان 
عمیق  فعالیت  یک  معنای  به  پژوهش  کرد: 
شناسایی است و بر پایه سؤال شکل می گیرد و 
تا کسی ذهن پرسوالی نداشته باشد، نمی تواند 

در پژوهش موفق شود. 
استاد برجسته حوزه و دانشگاه تشریح کرد: 
نیست،  سؤاالت  پاسخ گوی  پژوهشگر  درواقع 
پرسش گر  یک  حقیقت  در  پژوهشگر  بلکه 
دقیق است که با ذهنی پرسؤال به دنبال پاسخ 
سؤاالت خود است و ما نیز باید برای موفقیت 
در بخش پژوهش، طالب را به افرادی با ذهن 

پرسشگر تبدیل کنیم. 
برای  حوزه  استادان  باید  داد:  ادامه  وی 
طالب زمانی را فراهم کنند که طالب ابهامات 
و بخش ها و شاخه های متفاوت و ناگفته دروس 
را مورد پرسش قرار دهند و اگر این اتفاق بیافتد 

شروع خوبی در امر پژوهش داشته ایم.
بابیان  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اینکه بنده پژوهشگر را در وهله اول یک پرسشگر 
ذهنیتی  با  طالب  تربیت  کرد:  اظهار  می دانم، 
پرسشگر الزمه هایی دارد و یکی از آن ها این است 
که متون ما به حدی باشد که فرصت پرسشگری 
برای طالب وجود داشته باشد که برنامه ها در این 

زمینه کم کردن حجم متون و دروس است.

• دادن فرصت تفکر به طالب
حوزه  قرآنی  علوم  برجسته  محقق  و  پژوهشگر 
ادامه داد: اگر در نظام آموزشی فرصت برای تفکر و 
طرح نقطه خألهای دروس ایجاد شود، ذهن های 
پرسشگری تحویل حوزه های خواهران خواهیم داد. 

وی بابیان اینکه برای این که بفهمیم طالب
بودن  فعال  به  باید  دارند  پرسشگری  اذهان  ما 
آن ها در کتابخانه بنگریم، عنوان کرد: اگر ذهن 
پرسش های  حل  دنبال  به  ما  دانش آموختگان 
علمی خارج از متن دروس باشند می فهمیم که 

نظام آموزشی ما موفق بوده است.
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه  تصریح کرد: 
ذهن پرسشگر، آرام ندارد و دائمًا به دنبال طرح 
پرسش و حل آن است و لذت بسیار زیادی را از 

حل مسائل و پرسش های خود می برد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور افزود: به 
این که پژوهش در سطح مدارس  برای  بنده  نظر 
مجال  باید  کند  پیدا  گسترش  خواهران  علمیه 
باید  امر  این  برای  و  شود  گسترده  پرسشگری 
استادان  دوما  و  شوند  اصالح  درسی  متون  اواًل 

شجاعانه مجال طرح سؤال را به طالب بدهند.

•  تربیت افراد پژوهشگر
قرآنی  علوم  برجسته  محقق  و  پژوهشگر 
برای تشویق طالب  راه دیگر  بیان کرد:  حوزه 

برخی  که  است  این  پژوهش  و  پرسشگری  به 
نظر  در  کسانی  برای  را  آموزشی  امتیازات 
از  فراتر  پژوهشی  مسائل  دنبال  به  که  بگیریم 
متن درس هستند و بخش دیگری از این امتیاز 
در  علمی  ارائه  بتوانند  که  بدهیم  کسانی  به  را 
کالس داشته باشند و در مواجهه پرسش های 

طالب و استاد قرار بگیرند.
ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
داد: اگر این چند مؤلفه رعایت شوند، به طور طبیعی 
و  می شوند  تربیت  پرسشگر  و  پژوهشگر  طالب 

استعدادهای پژوهشی بروز شکوفا می شوند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور خاطرنشان 
کرد: پژوهش باید در نظام آموزشی به گونه ای 
شکل بگیرد که از دل آن پژوهشگر تربیت شود 
پژوهش  برای  ساعاتی  گرفتن  نظر  در  تنها  و 

طالب در مدارس دردی را دوا نمی کند.
حوزه های  در  الحمدالله  کرد:  تأکید  وی 
و  پژوهش   میزان  ازنظر  خواهران  علمیه 
پیشرفت در عرصه پژوهشی در نقطه ارزشمندی 
علمیه  حوزه های  پژوهش  بخش  و  داریم  قرار 

تاکنون بسیار افتخارآفرین بوده است.

•  ساماندهی پژوهش حرفه ای و تخصصی 
پس از دوره عمومی 

اظهار  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
علمیه  حوزه  عمومی  دوره  در  بعدازاینکه  کرد: 
سامان  پرسشگری  و  پژوهش  مسأله  خواهران 
گرفت، باید به سمت پژوهش حرفه ای و تخصصی 

پیش برویم که بسیار حائز اهمیت است. 

• شکل دهی دستگاه های پژوهشی پشتیبان
وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه خواهران 
را  پشتیبان  پژوهشی  دستگاه های  بتواند  باید 
شکل بدهد، بیان کرد: ما به مراکز پژوهشی، 
علمی  مجالت  و  پژوهشی  علمی  مجالت 
ترویجی نیاز داریم و باید به طالب برای حضور 

در عرصه های پژوهشی میدان بدهیم.

مرکزتحقیقاتزنوخانواده
• بررسی وضعیت ارتباط دانش آموختگان 

سطح ۳ و ۴ 
افزود:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
زن  تحقیقات  مرکز  مانند  ارزشمندی  ظرفیت های 
زیر  باارزشی  مجموعه  که  دارند  وجود  خانواده  و 
نظر حوزه های علمیه خواهران است، اما ارتباطات 
میان دانش آموختگان سطح سه و چهار حوزه های 

علمیه خواهران و این مرکز وضع مطلوبی ندارد .

و  پژوهش  معاونت  ارتباط  افزایش   •
مرکز تحقیقات زن و خانواده

ادامه  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
داد: حتی وجود مرکز تحقیقات زن و خانواده 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  در 
و  فرهنگی  مختلف  بخش های  در  می تواند 

پژوهشی تأثیر بسیار مناسبی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: عدم وجود ارتباط میان 
ازنظر  که  است  این  نشان دهنده  مرکز  دو  این 
حرفه ای در امر پژوهش ساماندهی خوبی برای 
ارتباطات  این  باید  و  نداشتیم  خود  پژوهشگران 
و  زن  تحقیقات  مرکز  و  پژوهش  معاونت  میان 
خانواده بیشتر شود، زیرا فرصت های خوبی برای 

دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه خواهران

 در این مرکز وجود دارد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور بابیان 
می توانیم  عرصه ها  از  بسیاری  در  ما  اینکه 
معرفی  پژوهشی  مراکز  به  را  طلبه  خواهران 
پژوهشگران  نمی توانیم  ما  کرد:  عنوان  کنیم، 
بلکه  نگه داریم،  بسته ای  فضای  در  تنها  را 

پژوهشگر باید همواره در میدان باشد.

• ایفای نقش مرجعیت حوزه دین برای بانوان 
ضمن  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
خواهران  علمیه  حوزه های  چشم انداز  تشریح 
خواهران  علمیه  حوزه  چشم انداز  کرد:  بیان 
باید توضیح دهد که این مرکز باید ازنظر تربیتی 

آموزشی و فرهنگی به چه مرحله ای برسد.
وی عنوان کرد: به نظر بنده باید حوزه های 
نقش  که  برسند  حدی  به  خواهران  علمیه 
نهادهای  و  بانوان  برای  دین  حوزه  مرجعیت 

مطالعه کننده درزمینٔه بانوان را ایفا کنند. 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تأکید 
کرد: ما باید حتمًا این چشم انداز را ببینیم و در 

البته  که  برسیم  آن  به  دوری  نه چندان  آینده 
اتفاقات زیادی صورت گیرد  باید  برای این امر 
که یکی از آن ها مشخص کردن حوزه فعالیت و 

حضور حوزه های علمیه خواهران است.

•  مرجعیت دینی امور بانوان 
وی تشریح کرد: ما باید درختواره دانش  های 
خود را درراه مرجعیت دینی امور بانوان طراحی 
را  مسأله  این  با  مناسب  رشته های  و  کنیم 
بتوانیم ۲۰ رشته  موردتوجه قرار دهیم، ما اگر 
رشته ها  این  و  کنیم  طراحی  بانوان  درزمینٔه  را 
در زمینه هایی باشند که مراکز دیگر کمتر به آن 
توجه داشته باشند، می توانیم دررسیدن به این 

مرجعیت موفق باشیم.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور عنوان 
دوراندیشی،    حاصل  دینی  مرجعیت  کرد: 
به گزینی و پیدا کردن میدان های منحصربه فرد 
این  نتوانیم  اگر  و  است  خواهران  علمیه  حوزه  
حوزه های  مسیر  تنها  کنیم،  پیدا  را  ویژه  نقاط 

علمیه برادران را طی کرده ایم. 
استاد برجسته حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اگر 
تمام دوره فقه با نگاهی زنانه تحلیل شود، مسائل 
و نقاط کور زیادی وجود دارد که باید حل شوند و 
این وظیفه حوزه علمیه خواهران است، همچنین 
که  است  اموری  از  نیز  فرزندان  تربیتی  مسائل 

حوزه های خواهران عهده دار آن هستند.

آموزشی
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با بیان 
علمیه  حوزه های  آموزش  درزمینه  توضیحاتی 
بانوان  از  برخی  است  ممکن  گفت:  خواهران 
مطالعه  و  تحقیقات  تحصیل،  فرصت  نتوانند 
تخصصی را داشته باشند، اما برخی از خواهران 
و  استعداد  شخصی  و  خانوادگی  نظر  از  طلبه 
علوم  عرصه  در  حضور  برای  را  کافی  فرصت 
تخصصی را دارند که ما باید آن ها را یاری کنیم.

• سازوکارها و شیوه های عمل در آموزش
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه اظهار کرد: 
را  آموزش  بخش  بخواهیم  اینکه  از  پیش  ما 
شیوه های  و  سازوکارها  باید  بدهیم،  توسعه 
عمل در آموزش، رابطه میان تحصیل و مسائل 
از  انبوهی  و  آوری  فرزند  و  ازدواج  مانند  جانبی 

این مسائل را طرح کنیم.

• تشکیل کارگروه آسیب شناسی تحصیلی
تشریح  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
که  دادیم  دستور  آموزش  معاونت  به  ما  کرد: 
آسیب  پانزده  حدود  و  داده  تشکیل  کارگروهی 
را  دارد  وجود  طلبه  خواهران  تحصیل  راه  در  که 
بررسی کرده و راه حل هایی برای آن ها طرح کند.

• نظام آموزشی باید شاداب باشد
بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
آموزشی  نظام  برای یک  را  باید فضا  ما  این که 
بخش نامه ای  در  افزود:  کنیم،  فراهم  شاداب 
کردیم  اعالم  ارسال شد،  مدارس  به  اخیرًا  که 
که ما در حوزه های علمیه خواهران تنها ۱۹۰ 
واحد آموزشی داریم و این ۱۹۰ واحد ظرفیتی 
و  پژوهش  آموزش،  معاونت های  همه  برای 
همه  باید  ساعات  همین  در  و  است  فرهنگی 

امور موردنظر خود را انجام دهیم. 
بابیان  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خسته کننده  و  مطول  نباید  آموزشی  نظام  اینکه 
حوزه های  درسی  کتاب های  حجم  گفت:  باشد، 
علمیه خواهران بسیار باال است و باید اصالح شود.

• اصالح حجم آموزش مدارس
عنوان  حوزه  برجسته  محقق  و  پژوهشگر 
خواهران  علمیه  مدارس  آموزش  حجم  کرد: 
نظر  در  با  حقیقت  در  که  است  واحد   ۱۹۰
 ۲۵۰ به  پژوهش  و  فرهنگی  ساعات  گرفتن 
واحد تبدیل شده است و باید اصالح شود؛ این 
پژوهشی  امور  شامل  باید  آموزشی  واحد   ۱۹۰
مباحثه  باید  بتوانیم  اگر  حتی  و  شود  فرهنگی 
باید  حتی  ما  بگنجانیم؛  ساعات  این  در  نیز  را 
از  بخشی  مدرسه  فضای  شاداب سازی  برای 

ساعت ها را به ورزش اختصاص بدهیم.
تأکید کرد:  دانشگاه  و  برجسته حوزه  استاد 
ما نمی توانیم بانوانی را تربیت کنیم که نسبت به 
شادابی بی تفاوت هستند و نباید نظام آموزشی 
امور  این  به  نسبت  را  خودش  ما  تربیتی  و 

بی تفاوت بداند.

• و در پایان
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور گفت: 
دنبال  به  باید  تنها  علمیه  حوزه  که  تصور  این 
باید  علم و معرفت و گریه و اشک و غم باشد 
باید  امور  این  کنار  در  ما  بانوان  و  اصالح شود 
و  مدل  بتوانند  که  باشند  افراد  شاداب ترین 
و  بگذارند  نمایش  به  را  واقعی  مؤمن  الگوی 
مصداق روایت »المومن حزنه فی قلبه و بشره 

فی وجهه« باشند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور
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• به نظر بنده باید حوزه های علمیه خواهران به حدی برسند که نقش مرجعیت حوزه دین برای بانوان و 
نهادهای مطالعه کننده درزمینٔه بانوان را ایفا کنند. 

•  ما باید حتمًا این چشم انداز را ببینیم و در آینده نه چندان دوری به آن برسیم که البته برای این امر باید 
اتفاقات زیادی صورت گیرد که یکی از آن ها مشخص کردن حوزه فعالیت و حضور حوزه های علمیه خواهران 

است.

خامنه ای)مدظله العالی(«  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت 
علمیه  حوزه   برادران  و  خواهران  از  جمعی  با  دیدار  در 
استان تهران، با اشاره به تشکیل نظام اسالمی در ایران 
و امتیازات این دوران برای انجام وظیفه روحانیت اظهار 
داشتند: »حاکم بودن فضای اسالمی بر جامعه« یکی از 
این ویژگی ها است، عالوه بر آن، در سطح جهانی نیز یک 
خأل فکری ناشی از سرخوردگی از بی نتیجه بودن تفکرات 
مارکسیستی و لیبرالیستی وجود دارد که زمینه را برای ارائه 

حرف های نوی تفکر اسالمی فراهم کرده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر بتوانیم 
انسان،  خصوص  در  را  اسالم  جذاب  و  نو  حرف های 
نسل های  بویژه  و  جهانیان  گوش  به  سیاست  و  جامعه 

جوان برسانیم، قطعًا مورد قبول قرار خواهند گرفت.
و  ارتباطاتی  ابزارهای  و  وسائل  وجود  معظم له 
رسانه ای فراگیر بواسطه شکل گیری فضای مجازی 
برای  کنونی  دوران  ویژگی های  از  دیگر  یکی  را 
رساندن پیام حیات بخش اسالم، برشمردند و گفتند: 
از امتیازات این دوران، کثرت سؤال ها و  یکی دیگر 

بودن  زیاد  همین  که  است  ذهن ها  در  شبهه ها 
سؤالها، ذهن ها را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه 

را برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی طالب را به »جدی گرفتن 
درس و بحث علمی« توصیه کردند و در این خصوص 
تأثیرگذاری در جامعه، افزایش سواد و  گفتند: شرط 
ارتقای نصاب علمی است، همچنان که امام بزرگوار 
که در نصاب کامل علمی قرار داشت، توانست مبارزه 

و حرکت عظیم انقالب را به ثمر برساند.

امروز بشریت بویژه نسل های 
جوان به شدت نیازمند حرف های 
نو هستند و اسالم حرف های 
نو و جذابی در زمینه انسان، 
جامعه و سیاست دارد که اگر 
به گوش جهانیان رسانده شود، 
قطعًا پذیرنده بسیاری 
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»ای خواهران محترم و ای دوشیزگان عزیز! اگر آرزوی خوش بختی و کامیابی دارید، گوش  دل 
باز کنید تا من راه و روش و طرز رفتار یک خانم خوشبخت و سعادت مند را برای شما شرح دهم. تا 
آن که بفهمید و تصدیق نمایید که خوش بختی و کام یابی در چیزهایی نیست که تصور می کنید و آرزو 
دارید. وقتی به آن برسید و در پس هر آرزویی صدها آرزوی دیگر همراه دارید و عمر عزیز خود را به 
همین طور می گذارنید. این ها آرزوهای بچه گانه است و عقالیی نیست.... ریشه خوش بختی و بدبختی 
را در باطن خود پیدا کن.«

بانو مجتهده امین)ره(:

امضای  از  ابطحی«  سیدمهدی  والمسلمین  »حجت االسالم   
تفاهم نامه برگزاری دوره آموزشی، بین مدیریت حوزه علمیه خواهران 
سیدعبدالعظیم  والمسلمین  »حجت االسالم  و  اصفهان  استان 
شهید  و  حججی  »شهید  صنایع  سیاسی  عقیدتی  رئیس  موسوی« 

شیرودی« در اصفهان خبر داد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ضمن اشاره به تفاهم نامه 
موضوع  با  تفاهم نامه  این  یک  ماده  گفت:  شده  امضا  ماده ای  شش 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  توسط  توانمند  و  مبّرز  استادان  معرفی 
اخالق،  احکام،  آموزشی  دوره  برگزاری  و  اجرا  جهت  اصفهان  استان 
جهت  تکمیلی(  و  مقدماتی  دوسطح  )در  زندگی  مهارت های  و  سبک 
خانواده کارکنان صنایع شهیدحججی و شهیدشیرودی اختصاص دارد.
و  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  را  تفاهم نامه  این  اهداف  وی   
اخالقی استادان حوزه های علمیه خواهران در جهت رشد و بالندگی 
و  اصفهان  شهیدشیرودی  و  شهیدحججی  صنایع  کارکنان  خانواده 
ارتقای سطح معرفت دینی، بصیرت افزائی، آموزش احکام عمومی، 
صنایع  نیروهای  خانواده  جهت  زندگی  مهارتهای  و  سبک  اخالق، 
به منظور  همکاری  و  هماهنگی  و  شهیدشیرودی  و  شهیدحججی 

ایجاد و استمرار همکاری میان طرفین تفاهم نامه عنوان نمود.
علمیه  مدیریت حوزه  افزود:  ابطحی  والمسلمین  حجت االسالم 
خواهران استان اصفهان متعهد به تدوین سرفصل  و منابع دوره آموزشی 

و معرفی استادان به صنایع شهیدحججی و شهیدشیرودی شد.
از  پس  داد:  ادامه  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اتمام این دوره آموزشی گواهی پایان دوره با امضای دو طرف تفاهم 
شهیدشیرودی  و  شهیدحججی  صنایع  کارکنان  خانواده  به  نامه 

اصفهان ارائه خواهد شد.
مراسم  گفت:  پایان  در  ابطحی  المسلمین  و  حجت االسالم 
افتتاحیه این دوره آموزشی با سخنرانی  »حجت االسالم والمسلمین 
محمد داستان پور« و با حضور 200 خانواده از کارکنان صنایع شهید 

حججی و شهید شیرودی در خانه انقالب اصفهان برگزار شد.

نشست اخالقی با موضوع »تعامل 
با خود و تهذیب نفس«، با سخنرانی 
براتعلی  والمسلمین  »حجت االسالم 
حق شناس«، استاد حوزه، در مدرسه 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه 

محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین حق شناس 
با  اشاره به تهذیب نفس در مضمون 
برای  گفت:  صادق)ع(  امام  حدیث 
تهذیب نفس باید از شهوات و هوای 
قرآن  آیه  طبق  و  کرد  دوری  نفس 
مقدمه دوری از شهوات ترس از مقام 
به  ورود  آن  نتیجه  و  است  خداوند 

بهشت است.
نفس  تهذیب  برای  افزود:  وی 
الزم است روش و طریقه  توبه را فرا 
بگیرد و آن را انجام دهد و برای این 
طریق باید چهار عمل واجب و چهار 

عمل مستحبی را انجام دهد.
حجت االسالم والمسلمین حق شناس 
در پایان ضمن تبیین این طریق تصریح 
کرد: »پشیمانی از گناه« و »عزم بر ترک 
و  گیرد  می  صورت  قلب  توسط   گناه« 
حق  »ادای  و  الله«  حق  کردن  »ادا 
که  است  واجب  عمل  دو  نیز  الناس«  
باید انجام دهد که این چهار عمل شرط 

قبولی توبه است.

با سخنرانی  ایران«  از کاالی  با موضوع »حمایت  نشست بصیرتی 
علمیه  در مدرسه  کارشناس مسائل سیاسی  روزبهانی«  یوسف  »آقای 

خواهران اهل البیت)علیهم السالم( ملک شهر برگزار شد.
آقای روزبهانی در این نشست گفت: از جمله نگاه های اقتصادی در دنیا، 
نگاه آمریکا، فرانسه و آلمان است که می گویند بازار آزاد، یعنی تعرفه گمرکی 
معنایی ندارد و رقابت مطرح است و نگاه ریاضتی که تعریف اقتصاد محدود 
هم می شود. قائلند مرزها را می بندیم و واردات و صادرات نداریم، که  این 

نگاه باعث وارد شدن فشار روی مردم در جهت تأمین مخارج دولت است.
به  دارد،  مؤلفه  بلکه  نیست  اینگونه  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  وی 
جای خروج سرمایه از کشور، خودمان تولید سرمایه کنیم و مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( مؤلفه حمایت از کاالی ایرانی را قرار دادند.
سه  اسالمی  انقالب  در  داشت:  ابراز  سیاسی  مسائل  کارشناس 
هدف متصور بود: سرنگونی نظام شاهنشاهی، تشکیل نظام اسالمی 
و زمینه سازی ظهور حضرت بقیه الله االعظم)عج( و بعد از رحلت امام)ره(، 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( برای تحقق فریضه ظهور، عنوان کردند: 
متصورند؛  را  قبل تری  مراحل  که  برسیم،  اسالمی  تمدن  به  باید  ما 
زمینه سازی  و  اسالمی  نظام  تشکیل  شاهنشاهی،  نظام  سرنگونی 
تمامی عرصه ها. حضرت  در  اقتدار  به  و رسیدن  برای دولت اسالمی 
ارزش های  و  آرمان ها  یعنی  نیست.«  اسالمی  ما  فرمودند:»دولت  آقا 
نگاه  و  مسؤلین  ساده زیستی  مثل  نیست  متصور  ما  دولت  در  انقالب 
آنها را به مردم نمی بینیم، یا وجود طالق در جامعه امروزی که نوعی 
تلفات محسوب می شود نشان از این است که جامعه، اسالمی نیست.

گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  سیاسی  مسائل  کارشناس 
ما  است،  مطرح  و مصرف  توزیع  تولید،  مواردی چون  اقتصاد  حوزه  در 
آمد  در  و  فروشیم  می  نفت  فقط  یعنی  هستیم  محصولی  تک  کشوری 
دولت از نفت، مالیات و عوارضات و جریمه تأمین می شود و اگر اقتصاد 
ما فقط بر پایه نفت باشد با مشکالت زیادی مواجه می شویم چون طبق 

پیش بینی صورت گرفته تا 110 سال آینده نفت ما تمام می شود.
آقای روزبهانی افزود: در بحث کشاورزی، پرتقال از مصر و گندم ازسایر 
بنابراین  داخلی،  محصوالت  به  نسبت  کمتر  قیمت  با  می شود  وارد  کشورها 
باید تولید ما خوب شود تا بتوانیم موفق باشیم، در تولیدات باید نیاز و سلیقه 

مصرف کننده و نظارت دولت لحاظ شود و قیمت منصفانه هم داشته باشند.
استقبال  دیگر،  مهم  بحث  گفت:  درپایان  سیاسی  مسائل  کارشناس 
مصرف کننده است که ما فرهنگ استقبال از تولید داخلی را نداریم و شعار 
حمایت از کاالی ایرانی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دو مخاطب داشت: مردم 
و مسؤلین. فرهنگ تولید با کیفیت و استقبال مردم از تولید ملی باید در سطح 
کشور اجرا شود، در تولیدات باید سلیقه به خرج داده شود و بسته بندی های 

شکیل صورت گیرد تا رغبت و تمایل مردم  نسبت به خرید آنها باال رود.

در  حضور  با  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر   
توصیف  ضمن  اصفهان،  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  پانزدهمین 
اصفهان به استانی مذهبی گفت: خوشبختانه اصفهان یک استان 
مذهبی و والیتی است و نمایشگاه قرآن و عترت هر سال بهتر و 
بسیار  نمایشگاه  نیز  امسال  و  می شود  برپا  پیش  از سال  شکوفاتر 
خوبی برپا شد، اما با این حال در اصفهان فعاالن فرهنگی بسیاری 
این استان،  پتانسل موجود در  و  به ظرفیت  با توجه  و  وجود دارند 

نمایشگاه می توانست خیلی بهتر از این برگزار شود.
»حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی ابطحی«، ضمن اشاره 
به مشارکت حوزه علمیه خواهران اصفهان در این نمایشگاه ادامه 
نمایشگاه  این  در  ساله  همه  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه  داد: 
کاالی  از  »حمایت  جمله:  از  مختلف  موضوعات  با  غرفه هایی  با 
ایرانی«، »عدالت اقتصادی«، »فضای مجازی« و همچنین عرضه 

و فروش تألیفات خواهران طلبه اصفهان حضور فعال داشت.
افزود:  مجازی  فضای  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
از  یکی  دارد،  خوبی هایی  اینکه  بر  عالوه  مجازی،  فضای  امروزه 
از  استفاده  راه  و  بود  مراقب  باید  که  می آید  به حساب  پرتگاه هایی 
آن را آموخت و به کودکان و نوجوانان نیز آموخت؛ شبهه افکنی ها 
و دزدیدن اعتقادات جوانان یکی از این پرتگاه هاست که اگر با آن 

مقابله نشود معضالتی را به وجود خواهد آورد.
از  مردم  استقبال  پایان  در  ابطحی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  دانست  خوب  بسیار  را  خواهران  علمیه  حوزه  غرفه  و  نمایشگاه 
باید  است،  مشهود  نیز  نمایشگاه  عنوان  در  که  همانگونه  گفت: 
در عرضه محصوالت در نمایشگاه، هم به موضوع قرآن و هم به 
موضوع عترت و اهل بیت)علیهم السالم( پرداخته شود که متأسفانه جای 
خالی پرداختن به موضوع اهل بیت)علیهم السالم( و نیز مهدویت قدری 
احساس می شود و امیدوارم این موضوع برطرف شود و همانگونه 
اهل بیت)علیهم السالم(  به موضوع عترت  پرداخته می شود  قرآن  به  که 

نیز پرداخته شود.
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تفاهمنامههمکاریبینمدیریتحوزهجایخالیعترتدرنمایشگاهقرآنوعترت
علمیهخواهراناستاناصفهانوصنایع

»شهیدحججیوشهیدشیرودی«

سخنرانی  با  احادیث«  »اعتبار  عنوان  با  علمی  نشست 
عضو  و  نویسنده  محمدسلطانی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
هیأت علمی دانشگاه اصفهان با حضور استادان و طالب مدرسه 

علمیه خواهران زهرائیه نجف آباد برگزار شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در این نشست با اشاره به شرط 
صحت هر عبادت و نیت قربة الی الله گفت: کسی که دانش قرآن و حدیث 
می آموزد و آن را انتقال می دهد، باید رعایت تقوا نماید، از بی تقوایی است 

که بعضی افراد برای رسیدن به مال و مقام؛ جاعل حدیث می شوند.
معصوم  فعل  و  قول  تقریر  و  حکایت  را  »حدیث«  واژه  معنای  وی، 
عده ای  شده اند؛  تفریط  و  افراط  دچار  افراد  بعضی  افزود:  و  کرد  بیان 
را  آن  و  نمی دانند  را درست  احادیث  از  استفاده  زمان،  به خاطر گذشت 
کنار گذاشته اند. برخی هر حدیثی را قبول نموده، تلقی به قبول می کنند.
کتاب  تنها  داد:  ادامه  سلطانی  والمسلمین  حجت االسالم 
به  نسبت  تفریط  و  افراط  از  باید  و  است  قرآن  صحیح  صحیِح 
تاریخ احادیث، حدیث صحیح  با مراجعه به  احادیث پرهیز کرد و 

را از غیرصحیح تشخیص داد.
وی با اشاره به این که نهج البالغه یك منبع حدیثی است، افزود: 
اگر حدیثی منبع نداشته باشد اصاًل قابل اعتماد نیست، کتاب هایی 
به  نمی توان  را  است  پیش  سال   300 یا  سال   100 به  مربوط  که 
عنوان یك منبع حدیث دانست و تنها بایستی به احادیثی استناد کرد 

که یك رشته در منابع اصلی احادیث داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان تفسیر قرآن را یك تخصص 

دانست و گفت: هر کسی حق ندارد در این رشته وارد شود.
راه های  از  برخی  به  پایان  در  سلطانی  والمسلمین  حجت االسالم 
شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح اشاره کرد و گفت: آنچه از کالم 
خود معصومین)علیهم السالم( استفاده می شود، این است که حدیثی صحیح 
نباشد،  با علم قطعی و عقل  باشد و مخالف  با قرآن سازگار  است که 
همچنین می بایست شرایط محیطی و موقعیت امام معصوم)علیهم السالم( 

در زمان صادر شدن کالم به طور کامل بررسی شود.

ویژهنامهاستانیاعتباراحادیث

اصفهان

سخنرانی  با  آن«  پیامدهای  و  شدن  جهانی  و  »ما  موضوع  با  سیاسی  نشست 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  استاد  فاضل«  مسعود  »آقای 

الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.
آقای فاضل در این نشست به تبیین دیدگاه های موجود در ایران 

وظیفه  به  و  پرداخت  آن  از  بعد  و  انقالب  دوران  انقالب،  قبل  از 
حوزه های علمیه و موضع آنان در این خصوص اشاره نمود.

جهان  علمی  مکاتب  در  رایج  دیدگاه  سه  دانشگاه،  استاد 
و  شک گرایان  افراط گرایان،  را  شدن  جهانی  مسأله  به  نسبت 
را  افراط گرایان جهانی شدن  و گفت:  کرد  عنوان  تغییرگرایان 
و  دولت ها  فلسفه  و  جغرافیایی  مرزهای  که  می دانند  فرایندی 

ملت ها را از بین برده در تبدیل جهان به دهکده جهانی و ارائه 
یک مدل فرهنگی و اقتصادی می کوشد و در مقابل شک گرایان 

بحث جهانی شدن را توهمی می خوانند که عده ای آن را خلق و 
دیگران را به دنبال خود می کشند.

وی، سه جریان فکری و سیاسی شکل گرفته در ایران را تغییرگرای 
افراطی، استحکام گرایان و ادغام گرایان معرفی کرد و گفت: تغییرگرایان، 

بایستند  آن  را که در مقابل  را یکسره فرصت دانسته و کشورهایی  جهانی شدن 
توسعه نیافته و محکوم به نابودی می دانند، این گروه معتقدند این فرایند را با تمام فرصت هایش 
باید پذیرفت و توهم توطئه را از سر بیرون کرد و در این دیدگاه برای جهانی شدن باید از شعارها 

و ارزش های انقالب چشم پوشی کرد!

آقای فاضل، نظر ادغام گرایان در مورد جهانی شدن را پذیرش فرصت ها و تهدیدها بیان 
کرد و افزود: آنان معتقدند باید از فرصت ها استفاده کرد و به تهدیدها توجه نکرد.

 وی نتیجه این تفکر را شکل گیری برجام دانست و به کتاب های منتشر 
شده از سوی طرفداران این نظر همچون »توسعه اقتصادی ایران در عصر 

جهانی شدن« اشاره کرد.
استاد دانشگاه در ادامه به دیدگاه استحکام گرایان در مقابل جهانی 
یکسره  شدن  جهانی  گروه  این  اعتقاد  به  گفت:  و  پرداخت  شدن 
و  کرد  رفتار  هوشمندانه  باید  لذا  دارد،  هم  تهدید  و  نیست  فرصت 
اتاق فکری  باید  کار  این  برای  و  نمود  تبدیل  به فرصت  را  تهدیدها 
فرهنگی  استحاله  دام  به  تا  داشت  انقالب  ارزش های  بر  مبتنی 
در  و  بخشید  استحکام  را  قدرت خود  درون  در  باید  بنابراین  نیفتاد، 

تعامل با دنیا در مقابل با سلطه گران ایستادگی نمود.
بحث  همچون  امنیتی  تجهیزات  تقویت  و  مقاومتی  اقتصاد  وی، 

موشکی و هسته ای را از مواضع این گروه برشمرد.
اندیشه  مقابل  در  موضع گیری  این که  به  اشاره  با  نشست  این  سخنران 
این  در  علمی  مراکز  نظرات مختلف می شود، گفت:  باعث شکل گیری  دشمن 
عرصه راهی جز فرهنگ سازی ندارند و باید موضع خود را نسبت به مسأله جهانی شدن 

مشخص کرده و پاسخ گو باشند.
آقای فاضل در پایان، حوزه های علمیه را اتاق فکر نظام اسالمی خواند که برای هدایت به 

سمت آرمان اصلی که تشکیل تمدن اسالمی است، تالش می کنند.

چه
دری

ماوجهانیشدنوپیامدهایآن

به اعتقاداستحکام گرایان جهانی شدن یکسره فرصت نیست و تهدید هم دارد، لذا باید هوشمندانه رفتار کرد و تهدیدها 
به دام استحاله فرهنگی  تا  بر ارزش های انقالب داشت  اتاق فکری مبتنی  باید  این کار  تبدیل نمود و برای  را به فرصت 

نیفتاد، بنابراین باید در درون قدرت خود را استحکام بخشید و در تعامل با دنیا در مقابل با سلطه گران ایستادگی نمود.
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معاون آموزش حوزه خواهران اصفهان از آزمون دوره بازپذیری 
حوزه علمیه خواهران اصفهان برای طالب واجد شرایط خبر داد.

»خانم زهرا شفیعی« گفت: دوره بازپذیری فرصتی است برای 
اتمام  مشروطی،  از  دلیل)اعم  هر  به  که  طالبی  تحصیل  ادامه 
و...(  در سطح 2 شرایط  سنوات تحصیلی، مشکالت خانوادگی 
که  قدیم  نظام  طالب  همچنین  و  نداشته اند؛  را  تحصیل  ادامه 
دارای مدرک سطح 1 از مرکز مدیریت حوزه های علمیه هستند، 

می باشد.
وی افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور در روز جمعه 1 

تیرماه سال جاری با حضور 83 نفر از داوطلبان برگزار شد.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: در 
مرحله اول داوطلبان باید حداقل پنجاه درصد امتیاز آزمون کتبی 

را جهت معرفی به مرحله مصاحبه اخالقی رفتاری کسب نمایند.
 14 مورخ  شنبه  پنج  روز  کتبی  آزمون  نتایج  شد:   یادآور  وی 
تیرماه سال جاری از طریق سایت www.whc.ir   اعالم خواهد 

شد.
نهایی گزینش داوطلبان  پایان گفت: مرحله  خانم شفیعی در 
از طریق  و اخالقی  رفتاری  احراز صالحیت های فکری،  از  پس 
مصاحبه و تحقیق در تاریخ چهارشنبه 3 مرداد ماه سال جاری از 

طریق سایت www.whc.irاعالم خواهد شد.

برگزاریآزموندورهبازپذیری
مناسبتهایمذهبیبستریبرایتقویتمناسبتهایملی

ملی«  مناسبت های  تقویت  برای  بستری  مذهبی  »مناسبت های  موضوع  با  بصیرتی سیاسی  نشست 
استان  روحانیون  و  بسیج طالب  رئیس سازمان  احمد«  والمسلمین حاجی  با سخنرانی »حجت االسالم 

اصفهان در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون)س( شاهین شهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین حاجی احمد در این نشست گفت: پدر بزرگ های ما با حضور در پای منبرها 
بستر انقالب اسالمی را فراهم نمودند، پس ما طالب نیز باید این فرصت را غنیمت بشماریم و از منبرها و 

مناسبت های مذهبی در تقویت مناسبت های ملی خود مثل انقالب اسالمی استفاده کنیم.
رئیس سازمان بسیج طالب و روحانیون اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نفوذ فضای مجازی، افزود: بدانید فضای مجازی، دیگر 
فضای مجازی نیست و مردم در این فضا زندگی می کنند. فضای مجازی در الیه های اجتماعی مردم نفوذ پیدا کرده، ما نیز باید در الیه های اجتماعی 

مردم نفوذ پیدا کنیم و برای آنان دغدغه های مذهبی ایجاد کنیم.
حجت االسالم  والمسلمین حاجی احمد در پایان با اشاره به وظیفه و نقش مهم طالب در راستای ورود به عرصه فضای مجازی گفت: اگر در 
الیه های اجتماعی فضای مجازی و حقیقی ورود پیدا نکنیم، می بازیم. ما باید انقالبی بمانیم و فضا را خالی نکنیم. بسیج طالب و بسیج محالت و 

گروه های مذهبی باید با مردم با رفتاری خوش برخورد کنند تا بتوانند آن ها را جذب نمایند.

رسالتامروزحوزویان؛اصالحسبکزندگیمردم 
نشست اخالقی، با سخنرانی »خانم پروین اختریان« استاد و مشاور حوزه در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.
آبادی دنیا را در گرو  امام)ع(  از امام صادق)ع( گفت:  با اشاره به حدیثی  خانم اختریان در این نشست 

دین شناسی و صبر در مشکالت می دانند.
وی، منظور امام صادق)ع( از دین شناسی را آشنایی با معارف اهل بیت)علیهم السالم( و عمل طبق گفتار و عمل 
معصوم دانست و گفت: الزم است بدانیم که حرکت طالب در مسیر اهل بیت)علیهم السالم(، عنایت و لطف ویژه ای 

از طرف اهل بیت)علیهم السالم( است که شامل همه افراد نمی شود و باید در جهت حفظ این موقعیت کوشید.
استاد و مشاور حوزه علمیه خواهران اصفهان گفت: بنا به فرموده امام موسی کاظم)ع( بر مؤمن الزم است که اوقات خود را به چهار بخش تقسیم 

کند: عبادت الهی، امرار معاش، معاشرت با دیگران و قسمی هم برای اینکه انسان به خودش برسد.
خانم اختریان در پایان گفت:مؤمن باید دائمًا در حال ذکر و استغفار باشد چنانچه  ائمه اطهار)علیهم السالم(  همیشه در حال دعا و بخشش الهی در هنگام حساب بودند.

الگوهایرفتاریپیامبر)ص(
 امام جمعه رضوانشهر، در نشست اخالقی با موضوع »الگوهای رفتاری پیامبر)ص(، در مدرسه علمّیه خواهران کوثر تیران با تأکید بر این نکته که  

فلسفه اصلی بعثت تکمیل مکارم اخالق است گفت: امیرالمؤمنین)ع( هم در نهج البالغه بر فلسفه بعثت پیامبر)ص( سخنان ارزشمندی دارند.
»حجت االسالم والمسلمین شیاسی«، با اشاره به ضرورت عمل به قرآن در سخنان امام علی)ع( گفت: کتاب خدا را بیاموزید، قرآن بهترین معجزه 

است، بهترین پند و اندرز است و فهم عمیق در آن داشته باشید، بهار دلهاست، از نور قران شفا بگیرید.
امام جمعه رضوانشهر در پایان اظهار داشت: کسی که سه خصلت داشته باشد خوبی دنیا و آخرت را به دست می آورد یعنی قلبی شاکر داشته باشد، 

زبانی که ذاکر باشد و ذکر خدا را بگوید، همسر با ایمان که او را در دنیا و آخرت یاری کند.

ت
صیر

ب

حمایتازکاالیایرانی

مدرسهعلمیهخواهرانالنفیسهاصفهان
عنایت  با   1360 سال  در  اصفهان  النفیسه  خواهران   علمیه  مدرسه 
»حجت االسالم  والمسلمین مرحوم حاج سید ابوالحسن بدری« تأسیس شد. 

اهمفعالیتهایمدرسه:
فعالیت های آموزشی

سیستم آموزشی مدرسه:
مدیریت  مرکز  نظر  زیر  ویژه)کارشناسی(  عمومی  دوره  برگزاری  الف. 
مبنای  بر  آن  آموزشی  ساختار  لذا  بوده  خواهران  علمیه  حوزه های 

برنامه های ارائه شده از آن مرکز می باشد.
ب. کارشناسی ارشد در دو رشته فقه و اصول و تفسیر علوم قرآنی در 

سال 1387زیر نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
قرآن،  عرب،  ادبیات  نهج البالغه،  تفسیر،  کالس های  برگزاری  ج.  
اخالق، فقه و اصول برای آن دسته از بانوان عالقمند به یادگیری علوم 

حوزوی که واجد شرایط ثبت نام در این مدرسه نمی  باشند.
کنون،  تا  ابتدا  از  آموزشی  سیستم  فعالیت های  است  ذکر  به  الزم 
شامل تربیت بیش از 1850طلبه بوده که بیش از 800 نفر از آنان موفق 
نفر  از 500  بیش  و  ارشد شده اند  کارشناسی  و  کارشناسی  اخذ مدرک  به 
دانشگاه،  تبلیغات،  پرورش،  و  آموزش  سازمان های  در  خواهران  این  از 

استانداری، شورای شهر، دادگستری و... مشغول به کار هستند.
د. کسب رتبه اول آموزشی دو سال تحصیلی 87-88، 86-87 

  
فعالیت های فرهنگی

با توجه به وظیفه حوزه در بیان و نشر دین و استقرار ارزش های دینی 
در جامعه، این معاونت برنامه های ذیل را اجرا نموده است. 

- اعزام خواهران مبلغ به دانشگاه ها، مدارس، ادارات و سازمان ها در 
سطح استان و شهرستان های استان های هم جوار؛

به  خدمات  ارائه  و  کتاب  از12000جلد  بیش  با  کتابخانه  تشکیل   -
طالب، دانشجویان و... مادران؛

 - تشکیل پایگاه بسیج و پایگاه بسیج استادان و نخبگان استان در این مدرسه؛
و...

فعالیت های پژوهشی
آغاز کرد که  را  از سال 84 فعالیت خود  این مدرسه  معاونت پژوهش 

فعالیت های انجام گرفته در آن عبارتند از:
- تدوین بیش از 380تحقیق پایانی و  راه اندازی و تجهیز بانک اطالعات 
با حدود cd 900 تحقیقی و آموزشی در موضوعات قرآنی، حدیثی، تاریخی و...
- برپایی نمایشگاه از دستاوردهای علمی طالب و اساتید و معرفی نرم 

افزارهای پژوهشی.
و...
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گوش زد  که  است  این  کلمات  این  نگارش  از  غرض 
مردم شود و بدانند متذکر گردند که از برای انسان

 غیر از این بدن خاکی و احساسات جسمانی و قوای 
 مادی، حس دیگری و قوه ثانوی است که قادر
 متعال در باطن و کمون بشر پنهان داشته و در

احساسات درونی وی مخفی نموده و آن حس حقیقت شناسی
و قوه ملکوتی و مظهر نور احدی و ظهور مشیت کامله الهی است که از او 

تعبیر به روح انسانی می شود و ظهور آن به عینه ظهور حق تعالی است.



لجاجتوپیامدهایمنفیآنازدیدگاهقرآنوروایات
• استاد راهنما: سبحانی نیا 

• استاد داور: اخالقی 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( تهران

چکیده:
پایه نصایح  بر  تا  را وادار می سازد  انسان است، آدمی  الهی که منشأ و هدف خلقت  به کمال  رسیدن 
و هشدارهای خداوند، پیامبران و امامان، پرده های حجابی که مانع هستند را با شناخت کنار بزنند و با 
توجه به این که صفت رذیله لجاجت یکی از موانع است، محقق بر آن شدیم تا با مطالعه و آشنایی با عوامل 
ایجادی درونی و بیرونی، بسترهای زمینه ساز آن موانع و رفع آن ها و بررسی پیامدهای منفی لجاجت در 
حوزه های اجتماعی، سیاسی، اخالقی و اعتقادی،مانند جنگ و خونریزی، فتنه، هالکت و روی آوردن 
به کفر و غرق شدن در گناهان و... شناخت خود را باال برده و با جستجوی در قرآن و روایات این دو ثقل 
گران بهای پیامبر عظیم اسالم)ص( برای از بین بردن و هرچه کم رنگ ساختن آن، راهی در جهت نیل به 

کمال پیموده شود.
مانند  فرد  درون  در  لجاجت  ایجادکننده  امور  به  نوشتار،دستیابی  این  در  مهم  یافته  نویسنده  نظر  به 
حرص، حسادت، تعصبات بی جا، نارضایتی و هواهای نفسانی،راحت طلبی،احساس حقارت، ضعف اراده 
و... است که می توانند زنگ خطری برای ایجاد بسیاری از موانع و حجاب های دیگر نیز باشند و چه بسا 
دست یابی به عوامل بیرونی چون سرزنش های مکرر، تقلید کورکورانه خود و عدم توجه به آیات الهی قرآن 

بتواند مقاله ای را در این زمینه تحت الشعاع قرار دهد.
کلید واژه ها: لجاجت،عناد، تعصب و تکبر

مبانیفقهیاختیاراتولیفقیهدرامورکیفریوقلمروآن
• استاد راهنما: سیدباقر سیدی بنابی

• استاد مشاور: باقری اصل 
• استاد داور: هدایت نیا 

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبریز
چکیده:

اعتقاد به اصل والیت فقیه از اندیشه و آموزه های اصیل اسالمی است که در فرهنگ تشیع جایگاهی 
واال دارد. سابقه روایی و تجربه علمی این اندیشه به صدر اسالم و آغاز حکومت اسالمی به رهبری پیامبر 

اکرم)ص( می رسد. 
این تفکر با وجود فراز و نشیب هایی که تا به حال در دوران های مختلفی داشته است، عامل شکل گیری 
تشکیل  به  منجر  که  ایران،  اسالمی  انقالب  آن ها  مهم ترین  از  که  بوده  قیام ها  و  مبارزات  از  بسیاری 
حکومت اسالمی با رهبری امام خمینی)ره( است. دو نوع نگرش نسبت به این اندیشه وجود دارد که یکی 
از آن ها، اختیارات و دامنه تحت والیت حاکم را وسیع می داند؛ در حالی که نگرش مقابل، این دامنه را 
محدود و مقید می پندارد و اما آنچه که از وجود روایات فراوان در این زمینه و همچنین ضرورت های عقلی 
و یافته های آثار فقهی بر می آید این است که در عصر غیبت، وجود حکومت و در رأس آن حاکمی عادل 

با اختیارات وسیع در روند اداره جامعه، ضروری و الزم است.
با این حال، حکومت اسالمی دارای ابعاد مختلفی است که یکی از ابعاد مهم آن مربوط به امور کیفری 
مجرمین است. این امور از جانب شارع برای مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه پیش 
بینی شده  که دارای اقسامی است. حاکم جامعه اسالمی در روند اداره حکومت، نسبت به مجازات، عفو و 
تخفیف مجازات مجرمین در تمام اقسام امور کیفری اعم از حق الله و حق الناس، هر دو دارای اختیاراتی 

است. این اختیارات در برخی موارد محدود و در برخی موارد بسیار گسترده است.
این نوشتار با روش توصیفی- تبیینی گردآوری شده است. 

حقوقزنانبارداردرفقهامامیهونظامحقوقایران
• استاد راهنما: محمد علی اسکندری

• استاد مشاور: مهدوی 
• استاد داور: جان نثاری 

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران کوثر اصفهان
چکیده:

زنان در طول تاریخ گاه مورد احترام و ارزش و گاهی مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند. 
دین مبین اسالم به عنوان کامل ترین دین به زنان جایگاه واال و مقامی بس ارجمند عنایت فرموده 
است. در کشور ما طی صدسال اخیر حضور بانوان در عرصه های عمومی به طور مستمر در حال تقویت 

بوده است.
یکی از مباحثی که در قانون اساسی و فقه امامیه مورد توجه ویژه قرار دارد حقوق زنان باردار است. 
بارداری و حاملگی از مسایل خاص زنان است و به وضعیتی اطالق می شود که زن در رحم خود جنین یا 

رویانی را برای مدتی بپروراند.
خداوند متعال در قرآن کریم بارداری را نشانه   ای از لطف، رحمت و قدرت الیتناهی خود دانسته و احکام 

و حقوقی را برای زنان باردار، بیان فرموده است.
در قانون اساسی کشور ما اصول مختلفی در جهت حمایت از زنان باردار وضع شده است. همچنین در 
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران باردار مصوب 
بارداری مطرح  ایشان در دوران  به  زنان و حقوق مربوط  باب اشتغال  1374و قوانینی دیگر مسایلی در 

شده است.
لذا در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی برخی از حقوق زنان باردار از جمله 
اجرای حد و قصاص بر زنان در هنگام بارداری، نفقه زن باردار در این ایام، سقط جنین توسط زن بادار 
میزان عده زن باردار در طالق و وفات شوهر در فقه اسالمی و قوانین موضوعه و مسایل دیگری که در 

مورد زنان باردار می باشد، پرداخته شده است. 
 
   

آثاروپیامدهایاجتماعیاسرافوتبذیرازدیدگاهقرآنوروایات
• استاد راهنما: علی اصغر فضیلت

• استاد مشاور: مهاجر مازندرانی 
• استاد داور: سید منذر حکیم

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان
چکیده:

بی تردید پدیده اسراف و تبذیر به عنوان یکی از علل انحطاط جوامع مختلف انسانی در عصر کنونی 
است که موجب تباهی نعمت های عظیم الهی و تضیع حقوق بسیاری از مردم، فقرا و مساکین جهان 

می باشد. 
همان گونه که از مفهوم اسراف به معنای تجاوز از حد و زیاده روی نمودن در هر کاری است که خروج 
از اعتدال و میانه روی را به بار می آورد. هزاران نفری که هر روزه در اثر فقر و بیماری جان خود را از دست 
می دهند و یا میلیون ها نفری که از امکانات اولیه زندگی محرومند، همگی نشانگر خروج بشریت از حد 

اعتدال است که برخی در بهره برداری از مواهب الهی راه اسراف و تبذیر را در پیش گرفته اند.
در آموزه های اصیل اسالمی و همچنین از منظر قرآن کریم و روایات، اسراف و تبذیر امری نکوهیده 
به شمار می آید و تصریح به گناه کبیره بودن آن شده و تردیدی در حرمت آن نیست. باتوجه به نسبی بودن 
اسراف و تبذیر، این پدیده دارای عوامل و ریشه هایی چون تربیت خانوادگی، تقلید، فساد اخالقی، ثروت 
نابسامانی زندگی بشر امروز و  اضالفی، تولید و عرضه نادرست کاال و تبلیغات رسانه ای است که سبب 

اجتماع گشته است.
توجه به آثار شوم فردی، اجتماعی و اخروی این بالی خانمان سوز مشکالت فراوانی را در حوزه فردی 
و اجتماعی به بار آورده که نیازمند برنامه ریزی مسوالن و سیاستمداران حکومت اسالمی در تدوین خط 

مشی های برنامه های آینده و رشد و اعتالی کشور و دستیابی به شیوه های صحیح مؤثر است.
در این راستا محقق ضمن تبیین مفهوم اسراف و تبذیر، به بررسی مصادیق ،عوامل و آثار و پیامدهای 
اسراف پرداخته و برخی از نتایج مثبت پرهیز از اسراف را برشمرده و راهکارهای ایجابی و سلبی را مطرح 
گاهی خوانندگان در پرهیز از اسراف و تبذیر به رشد و بالندگی  نموده است تا به این وسیله ضمن افزایش آ

جامعه کمك شایانی کرده باشد. 

ما در فعالیت های خود باید کارهای ایثارگرانه داشته باشیم و در این زمینه به 
حضرت زینب و حضرت زهرا)س( تأسی کنیم؛ در این صورت، آنجا که فکر می کنی هیچ 

فریادرسی نیست به فریادت می رسند.

پدیده  خواهران طلبه خیلی 
پدیده  عظیم و مبارکی است. 
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه 
و فیلسوف در حوزه های علمیه 
خواهران تربیت شوند؛ این چه 
حرکت عظیمی خواهد بود.

ت
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پایان نامه ها  و تحقیقات پایانی

بانو مجتهده گل گیری: 
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معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی کازرون، در نشست 
پژوهشی که با عنوان »بایسته های علمی پژوهشگر و رسالت 
عالمان دینی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کازرون 
مقام  جهان  در  علمی  رتبه  نظر  از  ایران  گفت:  شد،  برگزار 

شانزدهم را به خود اختصاص داده  است.
کشورهایی  در  افزود:  مرحمتی«  حسین  محمد  »آقای 
صورت  اختراع  یک  علمی  مقاله  هر  ازای  به  آمریکا  مانند 
می گیرد؛ درکشوری مانند ژاپن نیز تعداد اختراعات از مقاالت 

هم پیشی گرفته است.
آقای مرحمتی ادامه داد: این ها همه نشان دهنده کاربردی 

با  اما  است؛  کشورها  این  در  شده  نوشته  علمی  مقاالت  بودن 
کمال تاسف باید گفت در کشور ما بسیاری از مقاالت نه تنها در 

علوم تجربی بلکه در علوم انسانی نیز کاربردی نیستند.
راه  این  ادامه داد: زمانی که محقق و پژوهشگر در  وی 
برطرف  آن  و  باشد  برداشته  در  نتیجه ای  باید  می کند  صرف 

کردن نیازهای اساسی جامعه در زمینه های مختلف است.
معاون پژوهش دانشگاه آزاد کازرون گفت: رسالت عالمان 
دینی این است که علم را برای زمان های آینده نشر دهند و 
با نوشتن به نسل های بعدی منتقل کنند؛ اگر اسالم  علم را 
باقی و زنده است تنها به واسطه کار تحقیقی و پژوهشی است.

آقای مرحمتی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
بر تولید علم گفت: تولید علم تنها با کالس رفتن و بی تحرکی 
ایجاد نمی شود؛ بلکه تولید علم به واسطه تحقیق و پژوهش 
حاصل می گردد؛  طالب باید نیاز ها و مشکالت روز جامعه را 

بررسی و پیرامون آن تحقیق و پژوهش کنند.
معاون پژوهش دانشگاه آزاد کازرون در پایان به شبهه افکنی 
دشمنان علیه دین اسالم در فضای مجازی اشاره و خاطرنشان 
کرد: بانوان طلبه باید با تحقیق و پژوهش در این فضا  حضور پیدا 
کرده و به صورت علمی و مستدل پاسخگوی شبهات باشند؛ زیرا 

تحقیق و پژوهش الزمه پاسخگویی به شبهات است.

بایستههایعلمیپژوهشگرورسالتعالماندینی
با تحقیق و پژوهش در این فضا  حضور پیدا کرده و به صورت علمی و مستدل پاسخگوی شبهات باشند؛ زیرا تحقیق و  باید  بانوان طلبه 

پژوهش الزمه پاسخگویی به شبهات است.

کارگاه های پژوهشی نشست پژوهشی

معاون پژوهشی مدیریت 
حوزه علمیه خواهران هرمزگان 

از برگزاری کارگاه پژوهشی با 
عنوان »روش تحقیق میدانی« 

در این مدیریت خبر داد.
 »خانم آسیه کمالی« گفت: 

کارگاه آموزشی روش تحقیق 
میدانی ویژه استادان راهنما 
و نخبگان پژوهشی به مدت 

12 هفته و با حضور آقای 
دکتر »زینلی« معاون پژوهش 
دانشگاه هرمزگان در مدیریت 

حوزه علمیه خواهران هرمزگان 
برگزار می شود.   

روشتحقیقمیدانی

فرهنگسازی
پاکدامنیدرقرآن

معاونت پژوهش حوزه علمیه 
خواهران استان کرمانشاه از  
برگزاری کارگاه های تفسیری 
با همکاری مؤسسه تمهید و 
با حضور 20 نفر از استادان، 

مبلغان و پژوهشگران مدارس 
علمیه خواهران استان کرمانشاه 

در مرکز مرکز مدیریت حوزه 
علمیه خواهران استان کرمانشاه 

خبر داد.

شیوههاینوین
مطالعهوپژوهش

معاون پژوهش مدرسه علمیه 
خواهران ام االئمه)س( اقلید از 

برگزاری  کارگاه پژوهشی با 
عنوان »شیوه های نوین مطالعه 

و پژوهش« برای خواهران 
طلبه مدرسه علمیه خواهران 

ام االئمه)اقلید( در پژوهشکده 
حضرت معصومه)س( این مدرسه 

خبر داد.
»خانم معصومه قربانی« 

گفت: برنامه ریزی ساعات 
پژوهشی برای مدارس علمیه 
خواهران از بهترین اقدامات 

علمی-پژوهشی در راستای ارتقاء 
سطح پژوهشی طالب خواهر بود.

معاون پژوهش مدرسه 
علمیه خواهران حضرت 

نرگس)س( جهرم از برگزاری 
کارگاه پژوهشی با موضوع 

»پایان نویسی« در این مدرسه 
خبر داد.

 »خانم امیرساالری«، 
گفت: در این کارگاه 16 ساعته 

که دو روز به طول انجامید، 
»حجت االسالم دکتر حسن 

اسالم پورکریمی«  اصول و مبانی 
پایان نامه و مقاله را به صورت 

ساده و روان آموزش دادند.

پایاننامهنویسی

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( 
کتب  و  پایانی  تحقیقات  نمایشگاه  برگزاری  از  الوس  چ

تألیفی طالب در این مدرسه خبر داد.
کتاب ها،  نمایشگاه  این  در  گفت:  انصاری«  خانم  «
مقاالت و تحقیقات پایانی طالب مدرسه علمیه خواهران 

امام حسین)ع( چالوس به نمایش گذاشته شد.
لوازم  و همچنین  رما ن های دفاع مقدس  افزود:  وی 
نوشتاری از دیگر اقالمی بود که در این نمایشگاه عرضه 

شد. 
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع(  
در پایان گفت: این نمایشگاه زمینه آشنایی بیشتر طالب 
با موضوعات تحقیقات پایانی را فراهم کرد و سبب ایجاد 
انگیزه بیشتر در میان خواهران طلبه در جهت نگارش و 

تدوین مقاالت و تحقیق پایانی گردید.

نمایشگاهتحقیقاتپایانیوکتبتألیفیطالب

الرسول)س(  ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  عاون  م
قشم در گفت وگو با »نمای حوزه« از حضور چشمگیر طالب این 

مدرسه در جشنواره بانوی کرامت خبر داد.
»خانم زینب یوسفی« گفت: اعطای امتیاز به آثار برگزیده، سبب تشویق 
و رشد چشمگیر حضور طالب در جشنواره »بانوی کرامت« شده است.
وی نهادینه کردن و ترویج فرهنگ پژوهش و ارتقای سطح 
دانش و مهارت پژوهشی طالب و همچنین شناسایی طالب 
از دیگر  را  این امر مهم  به  آنان  پژوهشگر و نویسنده و تشویق 

اهداف حضور طالب در جشنواره بانوی کرامت عنوان کرد.
های  جشنواره  در  کننده  شرکت  تعداد  افزود:  حوزه  ستاد  ا
دوره  در  که  بوده  ۶نفر  ۴تا  حدود  کرامت،  بانوی  گذشته  الهای  س
شانزدهم، این آمار به طور چشم گیری افزایش یافته به طوری که 
همه طالب این مدرسه بدون استثنا در این جشنواره شرکت کردند.
مدیر،  باورمندی  میزان  گفت:  پایان  در  یوسفی«  خانم  «
معاون پژوهش و دیگر مسئوالن حوزه علمیه خواهران استان 
هرمزگان به مساله پژوهش، تاثیر مستقیمی در میزان فعالیت 

آنها و رشد کمی و کیفی آثار طالب جوان داشته است.

حضورچشمگیربانوانطلبهقشمدر
»جشنوارهبانویکرامت«

انتصاب

حسینی  نفیسه  سیده  خانم  «
خانم،  نخستین  عنوان  به  اعظ«  و
سرپرست حوزه  علمیه خواهران استان 
»حجت االسالم  جانشین  و  لستان  گ

والمسلمین ایوب وردانی« شد.
خانم واعظی در مراسم  معارفه 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
انقالب   از  بعد  گفت:  لستان،  گ
امام خمینی)ره(  به همت  اسالمی 
معظم  مقام  یاری  به  ادامه  در  و 
بانوان  برای  هبری)مدظله العالی(،  ر
فرصتی جهت بهره بردن از مکتب 
تا  شد  ایجاد  هل بیت)علیهم السالم(  ا
راستین  با اسالم  را  نسوان  جامعه 

آشنا نمایند.

»خانمنفسیهواعظی«سرپرستحوزه
علمیهخواهراناستانگلستانشد

نقش مطالعه و پژوهش در نهادینه کردن 
سبک زندگی اسالمی

موضوع  با  که  پژوهشی  نشست  در  نظری«،  خانم  «
مؤلفه های خانواده سالم در متون دینی در مدرسه علمیه 
از  گفت:  شد،  برگزار  همدان  حسین)ع(  امام  واهران  خ
دغدغه های  از  باید  امروزه  که  موضوعاتی  هم ترین  م
نهادینه سازی فرهنگ سبک  باشد،  اصلی همه طالب 
مولفه های  از  مردم  عموم  گاه سازی  آ و  اسالمی  زندگی 

بوجود آمدن خانواده سالم است.
استاد حوزه گفت: بی تردید بدون مطالعات گسترده و 
گاهی نمی توان در نهادینه سازی فرهنگ  به دست آوردن آ
سبک زندگی اسالمی به موفقیت دست یافت، زیرا پایه 
و اساس موفقیت در فرهنگ سازی یک موضوع مهم،  

به دست آورد ن مؤلفه ها و شاخصه های خاص  آن است.
یک  مؤلفه های  مهم ترین  از  گفت:  پایان  در  ی  و
خانواده سالم ، شناخت صحیح افراد نسبت به نقش های 
ایفای  برای  آن ها  و احساس مسئولیت  خود در خانواده 
هر چه بهتر آن نقش است که البته در این میان نقش 
به  و  است  مردان  از  تأثیرگزارتر  بسیار  بانوان  و  ادران  م
پژوهش  و  مطالعه  اهل  بیشتر  که  مادرانی  دلیل  مین  ه
در  قطعا  آموزشی هستند،  کارگاه های  در  وحتی شرکت 

این زمینه موفقتر خواهند بود.

گسترش علوم بشری مرهون تحقیق و 
پژوهش است

نشست پژوهش گری ویژه طالب پایه دوم مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار در این مدرسه برگزار شد.

ضمن  ابتدا  در  دانشگاه  حوزه  استاد  علیزاده«،  آقای  «
تشریح اهمیت پژوهش گفت: پژوهش، حوزه بسیار مهمی 
و  روایات  هم  و  آیات  میان  در  هم  مهمی  جایگاه  که  است 
هم عقل بشری دارد و درواقع گسترش علوم بشری مرهون 
تحقیق و پژوهش است و مادامی که این تحقیق ها در جریان 
که  می رود  انتظار  شوند  انجام  دقت  و  باکیفیت  و  اشند  ب

رهاوردهای علم و دانش دستگیر ما باشند.
وی با اشاره به ارزش های پژوهشی افزود: ارزش های 
پژوهشی عبارتنداز؛ ارزش برخورداری از روحیه شجاعت 
بودن  برخوردار  که عدم  یا همان صراحت علمی  علمی 
بعضی  خاطر  به  محقق  که  می شود  باعث  ارزش  ین  ا
تهدیدها و خطرات دستاوردهای اصلی و حقیقت تحقیق 
را بپوشاند، روحیه سخت کوشی و تالش در جهت تدوین 
تحقیق، برخورداری از روحیه حقیقت جویی و برخورداری 
از اخالص و نیت الهی و داشتن روحیه تعهد و امانتداری 
عفت  و  قلم  عفت  بودن  دارا  و  احترام  و  ادب  رعایت  و 

بیان.
پژوهشی  آفات  به  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  ستاد  ا
پرداخت و خاطرنشان کرد: آفات پژوهشی شامل شهرت 
از  بیش  فرد شهرت طلب  ایشان  عقیده  به  زدگی، چون 
آنکه دلش برای حقیقت بتپد برای جایگاه خودش می تپد 
منفعت طلبی  و  قضاوت  در  سوء  گیری  و  شتاب زدگی  و 

شخصی است.
در  گفت: چهار محور عمده  پایان  در  علیزاده  قای  آ
اخالق پژوهش وجود دارد که محور کالن اول که خود 
شامل،  که  است؛  کد  درواقع  و  محور  چهار  دارای  یز  ن
کدهای  موضوع،  انتخاب  به  مربوط  اخالقی  دهای  ک
کدهای  و  مناسب  پژوهش  روش  به  مربوط  خالقی  ا
گروه  یا  پژوهشی  همکاران  انتخاب  به  مربوط  خالقی  ا

تحقیقی است.

ادامه از صفحه ۱ 
...خانم کاردوانی در تبیین مسألة پژوهش عنوان کرد: 
بر  مسأله محوری این پژوهش از یک سو مبتنی 
شغلی  و  مادری  نقش  های  همزمانی  سأله  مندی  م
بر  »کار/خانواده«  تعارض  پیامدهای  تحمیل  و 
و  اهمیت  با  ارتباط  در  دیگر  سوی  از  و  است  زنان 
حوزه  این  مدیریت  چگونگی  به  مربوط  الش های  چ
توسط حاکمیت ایران بخصوص نحوه اجرایی نمودن 
سیاست  ها می  باشد. لذا با استدالل  های مختلفی از 
قابل  مسأله  مندی  این  کاربردی،  و  نظری  جنبه  و  د
نقش خاص  به  توجه  نظری،  از جهت  است.  ثبات  ا
»مادری/اشتغال«  مدیریت  در  اجتماعی  یاست  س
و اقتضائات پیرامونی آن قابل توجه است. از جهت 
اجرای  آسیب  شناسی  مبحث  به  توجه  نیز  اربردی  ک
سیاست  ها مطرح است که می  تواند در کاهش خطا 

در سیاست  گذاری  های آتی مفید واقع شود. 
این رساله مورد  در  نچه  آ
بررسی قرار گرفت، سه سطح 
سیاست گذاری تا اجرا شامل 
کلی  سیاست های  بررسی  «
ایران در حوزه  جمهوری اسالمی 
مادری/ اشتغال«، »بررسی 
سیاست های اجرایی این حوزه« و 
»ارزیابی عملکرد نظام از انقالب 
اجرای  در  تاکنون  سالمی  ا
سیاست های مربوطه« بود. 

خانم کاردوانی ویژگی های 
مربوط  کلی  سیاست های  صلی  ا
توصیف  این گونه  را  زنان  ه  ب
کلی،  سیاست های  رد:  ک
قرار  مادری  نقش  را  حور  م
طوری  را  اشتغال  و  ی دهد  م
نقش  که  می دهد  امان  س
کند.  حمایت  را  ادری  م
کلی،  سیاست های  ویکرد  ر
است؛  طبیعی  و  عینی  ت
زنان  که  داریم  اصرار  عنی  ی
بهترین  جنسیت شان  ه دلیل  ب
هستند.  کودکان  راقبان  م
جهت  این  از  یاست ها  س
آرمانی و غیرواقع گرایانه است 
ایران  جامعه  تحوالت  به  و 
تاکنون  انقالب  ابتدای  ز  ا
توجهی نداشته است. به عنوان 
مثال دائمًا تکرار شده است که 
جامعه  بنیادین  واحد  انواده  خ
امر  این  از  است و هیچ کس 
بدیهی سؤالی نمی پرسد و در 
این  اجرایی هم  سیاست های 

مسأله دیده نمی شود. 
دست  به  بررسی  این  از  که  نتایجی  از  کی  ی
به  ایران  بود که سیاست اشتغال زنان در  این  آوردم 
سیاست های جمعیتی گره خورده است. هرجا مانند 
بچه  از  زیاد می شود می گویند  دهه شصت جمعیت 
چهارم به بعد شناسنامه ندهید و حق مراقبت را قطع 
کنید و تمام فشارهای جمعیتی را روی مادران شاغل 
می آورند. وقتی که جمعیت کم می آید از زنان تعریف 
را  فرزندآوری  فرهنگ  می خواهند  زور  به  و  ی کنند  م
جا بیاندازند. فرهنگی که بستری برای توسعه ندارد. 

پسینی  ماهیت  که  است  آن  دیگر  عمده  الش  چ
و تأخیری در سیاست ها وجود دارد. به این معنا که 
و  بیاید  وجود  به  مشکلی  که  می کند  صبر  اکمیت  ح

سپس سیاست گذاری می کند. 
به کشورهای  نسبت  که  کرد  تأکید  کاردوانی  خانم 
وضعیت  قانون گذاری  نظر  از  سوئد  مانند  یشرفته  پ
خوبی داریم و افزود: تمام اجزایی که برای تسهیالت 
مادران شاغل نیاز است، مانند انواع مرخصی ها، قانون 
برخی  در  و  دارا هستیم  را  وقت  پاره  مراقبت، خدمات 
 9 مثاًل  می شویم.  محسوب  صدرنشین ها  از  رصه ها  ع

سه  در  کامل  مزایای  و  حقوق  با  زایمان  مرخصی  اه  م
کشور در کل دنیا وجود دارد که ایران یکی از آ نهاست. 
اما آنجه ماجرای سیاست گذاری حوزه مادری/ اشتغال 
را غم انگیز می کند، نحوه اجرایی شدن آنها می باشد. 

او درباره آسیب شناسی اجرای قوانین گفت: پکیج 
یبای قوانین در اجرا با موانع عریض و طویل مواجه  ز
سه  فقط  خصوصی  بخش  در  مادران  برخی  ست.  ا
 . و...  نمی شوند  بیمه  می گیرند،  زایمان  مرخصی  روز 
زنان در بخش خصوصی به شرط تجرد وارد بازار کار 
می شوند و در صورت ازدواج و بارداری اخراج می شوند. 
موردی داشتیم که خانمی دوبار سقط جنین داشته 
است به این دلیل که اخراج نشود. البته این موارد مطلق 
برای  زن  هم  دولتی  بخش  در  دارد.  وجود  اما  یست  ن
اینکه مرخصی کامل زایمان بگیرد باید تحقیر شود و به 
دیوان عدالت اداری شکایت کند تا مرخصی بگیرد. یعنی 

در بخش دولتی هم نص قوانین اجرا نمی شود. 
مرکز  علمی  هیئت  ضو  ع
با  وخانواده  زن  حقیقات  ت
بیان اینکه ما کاری کردیم که 
بارداری و اشتغال در وضعیت 
گفت:  بگیرند،  قرار  قابتی  ر
این  میان  است  مجبور  ادر  م
دو انتخاب کند. در پژوهشی، 
من با 34 نفر از مادران شاغل 
این  نتایج  کردم.  صاحبه  م
به  را  اشتغال  مادران  که  ود  ب
فرزندآوری ترجیح می دهند. از 
طرفی قطع زودهنگام شیردهی 
این  و  هستیم  شاهد  را  بیعی  ط
و  عاطفی  مشکل  بروز  وجب  م
آینده می شود.  جسمی در نسل 
گاهی تصویب قوانین بدون اجرا 
حکومت.  از  نارضایتی  وجب  م
هم  اجتماعی  سرمایة  اهش  ک
باال  را  انتظارات  چون  ی شود  م
آنها  به  پاسخی  اما  ی برد،  م

نمی دهد. 
عالسوند  خانم  سرکار    
علمی  هیئت  دیگر  ضو  ع
مرکز تحقیقات زن وخانواده 
تناقض  موضوع  بررسی  ا  ب
گفت:  اشتغال  و  ادری  م
مسأله مادری و اشتغال یک 

مشکل جهانی است. 
و  اقدام  برنامه   52 ند  ب
عمل پکن تصریح می کند که 
اشتغال زنان را سرشار از فشار 
روانی کرده است. من به چند 
توجه  را  شما  می خواهم  کته  ن

بدهم. یک بخش عمده این
 مشکل متعلق به خارج از نهاد مادری است و بخشی هم 
هر  شما  یعنی  است؛  زن  هر  مادری  زیسته  تجربه  رای  ب
کاری هم بکنید نگرانی های مادری وجود دارد؛ بنابراین 
بیشتر سیاست گذاری می توان معطوف به کم کردن این 
فشار باشد. مثاًل عدم وجود مهدکودک های امن و ارزان، 
در  ما  اما  می کند  تهدید  را  زن  که  روانی  فشار  م کردن  ک
ایران به این دلیل که فرم زده هستیم، گزارش می دهیم 
تا   10000 به  تا   2000 از  را  کودکان  مهدهای  ما  ه  ک
نمی کند چون  را حل  این مشکل  که  در حالی  رساندیم. 

معطوف به کاهش نگرانی های مادرانه نیست. 
در  و گفت:  دانست  به دولت  مربوط  را  بعدی  و مسأله  ا
یکی از سفرهایی که به واتیکان داشتم، یکی از کاردینال ها 
که مسوول امور خانواده واتیکان بود، گفت من برای حمایت 
از مادری، پیشنهادی به اتحادیه اروپا دادم و گفتم به ازای هر 
بچه 3 سال به مادر مرخصی با حقوق دهید. خندید و گفت 
که به جز خودم و یک کشور، کسی به این پیشنهاد رأی نداد. 
چون نهاد اقتصاد این را برنمی تابد. اگر در جمهوری اسالمی 
مادری یک نهاد مهم است، حاکمیت باید بنشیند و ضرب و 

تقسیم کند و تاوان آن را بدهد. ...                    ادامه دارد

جی
روی

ی ت
رس

ک

مادری؛
اشتغالوسیاستاجتماعیدرایران

،،

،،

سیاست های کلی، محور 
را نقش مادری قرار می دهد و 

اشتغال را طوری سامان می دهد 
که نقش مادری را حمایت کند. 

رویکرد سیاست های کلی، تعینی 
و طبیعی است؛ یعنی اصرار داریم 

که زنان به دلیل جنسیت شان 
بهترین مراقبان کودکان 

هستند. سیاست ها از این جهت 
آرمانی و غیرواقع گرایانه است 

و به تحوالت جامعه ایران از 
ابتدای انقالب تاکنون توجهی 

نداشته است. به عنوان مثال 
 تکرار شده است که خانواده 

ً
دائما

واحد بنیادین جامعه است و هیچ 
کس از این امر بدیهی سؤالی 
نمی پرسد و در سیاست های 
اجرایی هم این مسأله دیده 

نمی شود. 
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علمیه  حوزه های  سیاسی  اجتماعی  دفتر  سئول  م
همایش  در  یزد،  به  سفر  های  برنامه  ادامه  در  شور،  ک
که  یزد،  کبری)س(  زینب  حضرت  علمیه  مدرسه  صیرتی  ب
با حضور استادان و طالب این مدرسه برگزار شد، گفت: 
روح  خادمان  مبلغان  و  است  انبیاء  رسالت  ما  سئولیت  م

جامعه هستند.
زمانی«،  محمدحسن  والمسلمین   حجت االسالم  «
اهم وظایف طالب را در عصر امروز » تخلق به اخالق 
فاضله«، »جهاد علمی«، »توجه به قرآن و حدیث«، »آغاز 
و تمرین تبلیغ در دوران طلبگی«، »پژوهش و تحقیق« و 
این موارد  از  تشریح هر یک  به  و  برشمرد  نقالبی گری«  ا

مهم پرداخت.

* تخلق به اخالق فاضله
وی »تخّلق به اخالق فاضله« را به عنوان اولین وظیفه 
بانوان طلبه یاد کرد و ادامه داد: پیامبر بزرگوار اسالم)ص( 
هدف  ْخالِق«؛ 

َ
اْل َمکاِرَم  َم  َتمِّ

ُ
ِل ُبِعْثُت  ما  ِإنَّ  « حدیث  ر  د

بعثت را مکارم االخالق بیان نمودند و امام صادق)ع( نیز 
در این باره »تخلقوا بأخالق الله« را سفارش کرده اند.

* جهاد علمی
استاد برجسته حوزه، خواهران طلبه حوزه را به »جهاد 
علمی« فراخواند و افزود: بعد از گذراندن هر پایه، استاد 
برای  زیاد  وقت  اختصاص  نیازمند  که  بشوید  قبل  ایه  پ
العظمی مکارم شیرازی«  درس خواندن است. »آیت الله 
روزی 18 ساعت در دوران طلبگی خود درس می خواندند.

* توجه به قرآن و حدیث
علمیه  حوزه های  سیاسی  اجتماعی  دفتر  سئول  م
و  قرآن  به  توجه  را  طلبه  بانوان  وظیفه  سومین  شور،  ک
ترجمه،  مطالعه  قرآن،  قرائت  گفت:  و  کرد  بیان  دیث  ح
جمله  از  قرآن  حفظ  لحن،  و  صوت  تجوید،  ادگیری  ی
تفسیر  مطالعه  و  موضوعی  حفظ  و  کوچک  وره های  س
قرآن در دایره توجه ما به قرآن می گنجد و مطالعه کتب 

حدیثی هم در کنار آن حائز اهمیت است.

* آغاز تبلیغ از دوران طلبگی
حجت االسالم والمسلمین زمانی تأکید کرد: تبلیغ را از 
همان سال اول شروع کنید و اگر طلبه ای در سال چهارم 

یا پنجم طلبگی هنوز مبّلغ نیست، مرتکب جرم شده است.
اجتماع  تا  خانواده  از  را  تبلیغ  دامنه  گستره  ی،  و
دانست و ادامه داد: عالوه بر حضور در جمع خانواده و 
خویشاوندان نزدیک، در زمینه تبلیغ با آموزش و پرورش، 
دانشگاه و جلسات دینی و مذهبی محله ای هم مشارکت 
کنید و در جمع دوستان و آشنایان، جلسه سخنرانی غیر 

رسمی را با پشتوانه آموزه های جدید خود تمرین کنید.

* پژوهش و تحقیق محوری
علمیه  حوزه های  سیاسی  اجتماعی  دفتر   سئول  م
کشور، فقر پژوهش و تحقیق را یکی از مشکالت آموزش 
گفت:  و  کرد  عنوان  دیگر  کشورهای  از  برخی  و  یران  ا
متأسفانه حفظ مطالب، محور آموزش قرار دارد در حالی 

که پژوهش محوری الزم است.
کرد:   اضافه  زمانی  والمسلمین  جت االسالم  ح
با  طلبه  بانوان  وظیفه  پنجمین  عنوان  به  ژوهش محوری   پ
راهکارهایی نظیر »مطالعه کتاب درسی«، »مطالعه کتاب های 
دروس«،  »خالصه نویسی  درس«،  موضوع  با  مرتبط  نبی  ج
»خالصه نویسی تمام کتاب های جنبی«، »مباحثه«، »سؤال و 
بیان مشکالت درسی به استاد«، »تحقیق نویسی در پایان هر 
نیمسال«، »نوشتن مقاالت برای چاپ« و »انتشار در مجالت 

و سایت های حوزه« پیشنهاد و توصیه می شود.

* انقالبی گری طالب
مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه کشور

خاطر نشان کرد: حمایت و دفاع از اصل کیان نظام جمهوری 
اسالمی با تمام قوت یکی از مصادیق شکرگزاری نعمت 

انقالب اسالمی است.
پایان، مصادیق  حجت االسالم والمسلمین زمانی در  
سؤاالت  و  شبهات  به  »پاسخ  را  طالب  نقالبی گری  ا
نسبت به نظام«، »شرکت فعال در مراسم و مناسبت های 
 « جمعه«،  نماز  در  حضور  از  اعم  انقالب  ختلف  م
در  شرکت  به  جامعه  »تشویق  راهپیمایی ها«،  در  رکت  ش
انقالب  دستاوردهای  و  اسالمیت  »تببین  ناسبت ها«،  م
ولی فقیه«،  از  تبعیت  ضرورت  تببین   « جامعه«،  رای  ب
رهبر  و  راحل   امام  شخصیتی  ابعاد  شناخت  و  معرفی  «
استعمار  توطئه های  »افشای  انقالب)مدظله العالی(«،  عظم  م

علیه انقالب اسالمی«، و ... برشمرد. 

مدرسه  در  مبلغان  و  دانش آموختگان  هم اندیشی  شست  ن
علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین، در این نشست 
با اشاره به لزوم بهره گیری از تعالیم راهبردی اسالم جهت سالمت 
روانی جامعه، گفت: نقش مبلغین دینی در این امر کلیدی است؛ 

مبلغان دین، به منزله ستون های معارف دینی می باشند.
»خانم مریم بشیری« با تأکید بر ضرورت داشتن خالقیت 
در امر تبلیغ، گفت: مبلغین باید نسبت به آموختن روش های 

نوین تبلیغ اهمیت قائل باشند.
تبلیغ  امر  در  موفقت  کلید  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  وی 
صورت  به  خود  تبلیغی  اهداف  برای  باید  شما  گفت:  ست،  ا

کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی داشته باشید.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( در پایان  اظهار کرد:  
مبلغین با سامان دادن به اوضاع فرهنگی خانواده ها و ترویج 
مسأله خودسازی و تزکیه نفس در میان جوانان، گامی بلند در 

افزایش معنویت جامعه بردارند.

همکاریفرهنگیمبلغاتبا
سازمانهایمختلفشیرودوتنکابن

از  شیرود  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  دیر  م
با سازمان های  این مدرسه علمیه  مبلغان  همکاری فرهنگی 

مختلف شیرود و تنکابن خبر داد. 
 1380 سال  در  مدرسه  این  گفت:  هدایتی«  زهرا  خانم  «
امام  رفاه  و  ارشاد  بنیاد  حمایت  با  و  وقت  جمعه  امام  همت  ا  ب
صادق)ع( و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، در 
جوار بارگاه ملکوتی امامزاده آقا سید حسین)ع( و آقا سید قاسم)ع( 
تأسیس و  با 12طلبه در ساختمان استیجاری آغاز به کار نمود.
وی افزود: طالب در حال تحصیل  در این مدرسه علمیه 148 
پاره وقت  و  نیمه حضوری  نفر می باشند که در دوره های حضوری، 
مشغول به تحصیل هستند؛ همچنین این مدرسه دارای 126 طلبه 
دانش آموخته است که در حال حاضر 92 نفر از آن ها بعنوان مبلغ 
و کارشناس با نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، نیروی 

انتظامی، بسیج خواهران، سپاه و ... همکاری مستمر دارند.

اعزاممبلغبهدانشگاه
الزهرا)س(  فاطمه  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  بلغین  م
آسیب های  تشریح  روز،  دینی  مسایل  تبلیغ  هدف  با  ردکان  ا
اجتماعی و روش  صحیح مدیریت آن ها در دانشگاه های این 

شهرستان  حضور یافتند.
این مبلغین اعزامی، کالس هایی در موضوعات گوناگون مانند: 

»والیت فقیه« و »مهدویت«، در دانشگاه ها برگزار نمودند.
خوابگاه های  در  حضور  با  مبلغین  این  از  برخی  مچنین  ه
در  مشاوره   جلسات  صمیمی  جوی  ایجاد  با  انشجویان  د

موضوعاتی نظیر »اخالق و خانواده« برگزار کردند. 

در  ساری  نرجس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  دیر  م
گفت وگو با »نمای حوزه« به تشریح فعالیت های فرهنگی بانوان 

طلبه و مبلغ این مدرسه پرداخت.
علمیه  مدرسه  گفت:  پیشنمازی«  سادات  زهرا  خانم  «
سبک  اصالح  به  ویژه  اهتمامی  نرجس)س(  حضرت  واهران  خ
لذا  دارد؛  فرزندان  تربیت  و  تعلیم  و  خانواده(  زندگی)استحکام 
با  و   93 سال  از  مدرسه  این  در  دبستانی  پیش  و  کودک  هد  م
مجوز خانه قرآن و طرح امین به ظرفیت 60 کودک به فعالیت 

می پردازد.
این مدرسه دارای تحصیالت  افزود: یک سوم طالب   وی 
خود  در  تحصیالت،  این  رغم  علی  که  هستند  انشگاهی  د
به همین دلیل  به آموزش دینی احساس کردند و  نیاز  احساس 
پس از دانش آموختگی از دانشگاه، مجددا در حوزه های علمیه 

خواهران ثبت نام نموده اند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( افزود: از سال 
90_89 که این مدرسه فعالیت های آموزشی خود را آغاز نمود به 
موازات آموزش، مسئله مهارت آموزی را جدی دانست و طالب را 
برای امر تبلیغ پرورش داده است؛ لذا در حال حاضر 30 نفر واجد 
شرایط تبلیغ در اردوی جهادی راهیان نور، خوابگاه دانشجویان، 

مساجد، پایگاه های بسیج و تبلیغ خانگی شرکت دارند.
خانم پیشنمازی در پایان خاطر نشان کرد: در بخش آموزشی 
مدرسه، تعدادی از طالب در المپیادهای علمی و همچنین در 
جشنواره های پژوهشی سراسری رتبه های برتر استانی و کشوری 

را کسب نموده اند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب از برگزاری 
نشست توجیهی جشن تکلیف، با حضور 700 نفر از مادران مقطع 

سوم دبستان شهرستان داراب، در این مدرسه خبر داد.
دینی  تربیت  اهمیت  به  اشاره  با  معصومی«  زهرا  »خانم   
فرزندان گفت: حرکت در جاده تعلیم و تربیت دینی، مانند حرکت 
فرودهای  و  فراز  از  پس  که  است  نشیبی  و  پرفراز  مسیری  ر  د
بسیار به قله ای مرتفع منتهی می شود. خانواده برای تربیت دینی 
دین  به  کودک  اینکه  برای  و  دارد  باالیی  بسیار  ظرفیت  فرزندان 
و معنویت گرایش پیدا کند، والدین باید از همان سال های اولیه 

زندگی کودک این مساله را مورد توجه قرار دهند.
فرزندانی  والدین  که  است  این  تربیت  هداف  از  افزود:  ی  و
خود  این  باشند؛  برخوردار  درونی  کنترل  از  که  دهند  پرورش  را 
مستلزم این است که والدین نسبت به وظایف دینی خود اگاه بوده 
و در زندگی الگوی خوبی برای فرزندان باشند و روش های تربیتی 
دنبال  به  دینی  تربیت  زیرا  کنند.  بنا  دینی  اصول  پایه  بر  را  ود  خ

برانگیختن شوق و رغبت خداپرستی در فرد است.
به  اشاره  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  دیر  م
به  اکتفا  کرد:  خاطرنشان  خانواده ها  در  دینی  تربیت  سیب های  آ
روش های سطحی و زودگذر و سخت گیری در عمل و وادار کردن 
فرزندان به رفتارهای مشقت آمیز، تاثیر سوء در تربیت کودک دارد.
فرزندان  تربیت  در  والدینی  گفت:  پایان  در  معصومی  انم  خ
خود موفق هستند که از یک سو زمینه انجام فرائض دینی را در 
فضایی با نشاط فراهم کنند و از سوی دیگر برای رشد و شناخت 

فرزندان نسبت به امور دینی گام بر دارند.

»حجت االسالم والمسلمین نصرتی« در نشست هم اندیشی که 
با محوریت »تبین الگوی ازدواج با تأکید بر آموزه های دینی« در 
برگزار  مینودشت  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  مع  ج
شد، گفت: با توجه به این که الگوی زندگی های امروزی، اسالمی 
افزایش  و  مشترک  زندگی  در  اختالفات  بروز  به  منجر  و  یست  ن
طالق می شود؛ اگر طالب بخواهند این مشکالت را بررسی کنند، 
باید فلسفه زندگی انسان را بررسی نمایند. این فلسفه در قرآن بیان 

شده است و آن همان بندگی خداست.
وی در تشریح معنای »عبادت« توضیح داد: »عبادت« یعنی اطاعت 
و پیروی و دلبستگی، معیت، یک رنگ شدن، دل دادن و بندگی محض 
در تمام شئونات زندگی که متاسفانه خیلی از افراد در جامعه امروزی از 

این مسیر دور هستند و اکثر مشکالت ناشی از همین امر مهم است.
فلسفه  به  اشاره  با  کتول  علی آباد  کوثر  علمیه  مدرسه  سئول  م
ازدواج در اسالم که هدف آن حفظ دین و پرورش نسل می باشد، 
یافته  تغییر  افزود: امروزه اهداف و مالک های اسالمی ازدواج، 
است،  یافته  اهمیت  شغل  تامین  و  و  ظاهری  و  مادی  مسائل  و 
از  نادرست  استفاده  و  جامعه  در  موجود  ظاهری  تنوع  مچنین  ه
یابد و نگاه به  فضای مجازی باعث شده که سن ازدواج افزایش 
پرورش نسل و تربیت دینی ضعیف شود، این مسائل منجر به بی 
میلی و سپس تنفر و طالق می گردد. به طور کل، در فلسفه زندگی 

اسالمی تغییر به وجود آمده است.
فلسفه،  گفت:  پایان  در  نصرتی  والمسلمین  جت االسالم  ح
هدف و آرمان های فردی باید در خانواده شکل بگیرد و فرد فهم 

درستی از زندگی مشترک داشته باشد.

حوزه  فرهنگی  عاون  م
از  کرمان  خواهران  لمیه  ع
طرح  تکمیلی  دوره  رگزاری  ب
تربیت  هدف  با  »بیان«  لی  م
در  نماز،  مربیان  خصصی  ت

شهر کرمان خبر داد.
پورمجیدی«   »خانم   
با  »بیان«  ملی  طرح  فت:  گ
و  فرهنگی  معاونت  مکاری  ه
خواهران  علمیه  حوزه  بلیغی  ت
اجرا  نماز  اقامه  ستاد  و 

می شود.
برگزاری  از  هدف  ی،  و
ترویج  را  »بیان«  ملی  رح  ط
فرهنگ نماز دانست و افزود: 
طرح  این  برگزاری  از  دف  ه
مربیان  تربیت  اول  مرحله  در 
شرکت  برای  نماز  خصصی  ت
در مجالس خانگی و در مرحله 
توانا  کارشناسان  پرورش  وم  د
استان کرمان  نماز در  امر  در 
است تا در راستای ترویج نماز 
در جامعه قدم مهمی برداشته 

شود.
حوزه  فرهنگی  عاون  م
علمیه خواهران استان کرمان 
افزود: در قالب این طرح ، در 
دوره های  کشور  ستان های  ا
برای  نماز  مربیان  موزشی  آ
طالب خواهر برگزار می گردد. 
دوره  این  برگزاری  هزینه های 
فرهنگی  امور  معاونت  با  یز  ن
است  استان  مراکز  تبلیغی  و 
ستاد  برعهده  استاد  تأمین  و 

اقامه نماز قم می باشد.

رابطه  در  پورمجیدی  انم  خ
طرح  برگزاری  چگونگی  ا  ب
کرد:  اظهار  »بیان«،  لی  م
این طرح شامل سه  برگزاری 
دوره مقدماتی، تکمیلی و غیر 
طالب  که  است  ضوری  ح
خواهر با شرکت در هر دوره و 
با کسب نمره قبولی از تحقیق 
دوره  هر  پایان  امتحان  و 
بعدی  دوره  در  شرکت  مکان  ا

را کسب می کنند.
برای  داد:  ادامه  ی  و
باالتر  دوره های  در  رکت  ش
ندارد  وجود  محدودیتی  یچ  ه
نمره  هم  افراد  تمامی  اگر  و 
جواز  کنند،  کسب  را  بولی  ق
شرکت در دوره بعدی را دارند.

تبلیغی  و  فرهنگی  عاون  م
استان  خواهران  علمیه  وزه  ح
این  برگزاری  درباره  رمان  ک
مقدماتی  دوره  گفت:  وره،  د
 91 با  این  از  پیش  طرح   ین  ا
در  اکنون  و  شد  برگزار  فر  ن
تکمیلی  دوره  برگزاری  ال  ح
از  نفر   ۷۳ هستیم.  رح  ط
دوره  در  کنندگان  رکت  ش
شرکت  برای  الزم  امتیاز  بل  ق
دست  به  را  تکمیلی  دوره  ر   د

آوردند.
وی در پایان در رابطه با دوره 
دوره  داشت:  بیان  کمیلی،  ت
شرکت  با  طرح  این  کیملی  ت
طالب خواهر سراسر استان، 
در  شرکت کنندگان  شد.  غاز  آ
این دوره مباحث آثار و احکام 
نماز را توسط »حجت االسالم 
و  رشیدی«  المسلمین  و
مسائل نماز و خانواده را توسط 
والمسلمین  حجت االسالم  «

هاشمی« را فرا  گرفتند.

مدرسه  فرهنگی  عاون   م
فاطمیه)س(  خواهران  لمیه  ع
کارگاه  برگزاری  از  سا  ف
آموزش قرائت صحیح قرآن 

و نماز خبر داد.
»خانم صدیقه طالبتاش« 
گفت: کارگاه آموزش قرائت 
به  نماز  و  قرآن  حیح   ص
کیفیت  یادگیری  نظور  م
نماز،  ارکان  قرائت  حیح  ص
»حجت االسالم  حضور  ا  ب
حبیبی«  علی  والمسلمین   
با  و  تجوید  کتاب  ؤلف  م
و  مبلغان  طالب،  رکت  ش
مدرسه  انش آموختگان  د
فاطمیه)س(  خواهران  لمیه  ع

فسا در حال برگزاری است.
مدرسه  فرهنگی  عاون  م
فاطمیه)س(   خواهران  لمیه  ع
به  کارگاه  این  کرد:  شریح   ت
شد  برگزار  روز  چهار  دت  م
ترتیل  شامل  آن  محتوای  و 
مالک  و  مستحب  و  واجب 
و  واجب  ترتیل  شخیص  ت
مستحب از نظر مراجع تقلید 
و روش اصالح قرائت نماز با 

روش های ساده بود.

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خوهران استان اصفهان از اجرای موفق طرح »نهضت قرآنی« با عنوان »نور هدایت« خبر داد.
»خانم صدیقه بهشتی« گفت: طرح نور هدایت با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر تحقق شعار »10میلیون حافظ« و با شعار »هر طلبه یک حافظ« به منظور حافظ شدن حداقل10 

درصد طالب در حوزه های علمیه همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار شد.
وی ادامه داد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران جهت انسجام فعالیت های قرآنی، طرح »نهضت قرآنی« را در دو بخش، ویژه طالب و عموم بانوان جامعه با محوریت و تمرکز بر حفظ جزء سی، 

آشنایی با مفاهیم و تفسیر این جزءاجرا نمود.
معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خوهران استان اصفهان با اشاره به ظرفیت مبلغان و دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران گفت: به منظور اجرای طرح نهضت قرآنی دانش آموختگان و مبلغان 

در ماه مبارک رمضان روزانه حداقل یک جلسه قرآنی با محوریت جزء سی را اداره نموده و زمینه استمرار آن را به صورت هفتگی در طول سال فراهم می نماید.
وی افزود: انتظار می رود بیش از 1000 دانش آموخته و مبلغان در ماه مبارک رمضان جهت تحقق گسترش سبک زندگی قرآنی، افزایش سرانه و مهارت افزایی قرائت)روانخوانی و تجوید(، حفظ )ترتیبی 

و موضوعی( و تدبر قرآن کریم ضمن این طرح به فعالیت تبلیغی بپردازند، همچنین حدود 600 نفر از مبلغان حوزه های علمیه استان دارای فعالیت قرآنی مستمر در طول سال می باشند.
خانم بهشتی در پایان گفت: از طالب و مبلغان شرکت کننده در طرح »نهضت قرآنی« در سیزدهمین جشنواره » قرآن و عترت« حوزه¬های علمیه خواهران،  تقدیر به عمل خواهد آمد.

 فرهنگ به معنای این است که یک رسم، باور، ارزش و یا رفتار را نهادینه و به نسل بعد منتقل کنیم. 
کار فرهنگی همان تنها فعالیت تبلیغی و کار تعلیمی نیست و این دو تنها بخشی از فرهنگ و فرهنگ سازی 
هستند.
برای فرهنگ سازی باید مراحل متعددی را طی کنیم، در این مسیر باید مؤلفه های اصلی در فرهنگ سازی یا 
تقابل با یک فرهنگ را از قرآن بیاموزیم، ما باید عناصر فرهنگی و تبدیل کردن آن ها به ارزش و تثبیت کردن و 
پایش و مراقبت از آن ها را از قرآن استخراج کنیم و اگر کسی این قدرت را نداشته باشد توانایی فرهنگ سازی را 
نخواهد داشت.
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هدف از برگزاری این 
طرح در مرحله اول تربیت 

مربیان تخصصی نماز برای 
شرکت در مجالس خانگی 

و در مرحله دوم پرورش 
کارشناسان توانا در امر نماز 
در استان کرمان است تا در 
راستای ترویج نماز در جامعه 

قدم مهمی برداشته شود.
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قرائت قرآن، مطالعه ترجمه، یادگیری تجوید، صوت و لحن، حفظ قرآن از جمله سوره های کوچک و حفظ موضوعی و مطالعه تفسیر قرآن در دایره 
توجه ما به قرآن می گنجد و مطالعه کتب حدیثی هم در کنار آن حائز اهمیت است.
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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:
قدم اول برای تربیت طالب متخصص 

در موضوعات متفاوت فرهنگی این است که 
طلبه های حوزه های علمیه خواهران تمرین 

مدیریت فرهنگی داشته باشند و یاد بگیرند که 
در موضوعات خاصی مانند فرهنگ عبادت، 

فرهنگ تهذیب، فرهنگ مطالعه و سایر 
شنبه ۱۶ تیر 1397      ۲۳ شوال   1439      شماره 219   خرده فرهنگ ها متخصص شوند.



گروه بین الملل: مرکز اسالمی 
امام علی)ع( وین )پایتخت اتریش( 
۳۰ گانه  پوسترهای  جموعه  م

زندگی قرآنی را منتشر کرد.
امام  اسالمی  مرکز  گزارش  ه  ب
شامل  پوسترها  این  وین؛  لی)ع(  ع
برداشتی آزاد از آیات قرآن و روایات 
اهل بیت)علیهم السالم( درباره تشکیل و 

تداوم زندگی خانوادگی است.
معمواًل آیات قرآن، معیارها را 
برای زندگی موفق خانوادگی ارائه 
و  اجرایی  راهکارهای  و  ی کنند  م
معیارها  این  تحقق  برای  ملی  ع
سخنان  از  بهره گیری  با  باید  ا  ر

اهل بیت)علیهم السالم( دریافت.
لبته مجموعه حاضر  درصدد  ا
نیست،  مهارت ها  این  همه  رائه  ا
بلکه قصد دارد تا به صورت خالصه 
مهارت های  از  تعدادی  مفید،  و 

مهم و ضروری را یادآوری کند.
آدرس  و  پوسترها   حتوای  م
آیات آنها به شرح ذیل می باشد:

را  همسری  روابط  آنچه   .۱
محکم می کند، تعهد داشتن و توقع 

نداشتن است)نساء/۱۲۸(
هم  با  مرد  و  زن  چه  اگر   .۲
باید  آنها  روابط  اّما  نباشند،  مفکر  ه
و  پوشی  گذشت،چشم  اساس  ر  ب

بخشش باشد.)تغابن/آیه ۱۴(
و  محبت  از  سرشار  را  خانه   .۳

عشق و عاطفه کنید.)روم/۲۱(
راز  باشید؛ هرگز   اعتماد  قابل   .۴
همسرتان را فاش نکنید. )بقره/۱۸۷(

رفتار   به گونه ای  همسرتان  با   .۵
کنید که دوست دارید با شما رفتار کند.

)کافی،ج۲، ص۱۶۹(
کامل تر    انسان  ایمان  هرچه   .۶
محبت  اظهار  بیشتر   همسرش  به   اشد،  ب
می نماید. )بحاراالنوار،ج ۱۰۳، ص ۲۲۸(

۷. خانواده کانون مهر  و  محبت 
است. صالح  نسِل  پرروش  کانون  و  

)روم/۲۱وتحریم/ ۶(
مادرش  و  پدر  از  هرکس   .۸
قدردانی و تشکر نکند، شکر خدایش هم 

قبول نمی شود. )لقمان/۱۴(
۹. اسراف باعث می شود برکت در 
زندگی مان کم  رنگ شود. )اعراف/۳۱(

از  جزئی  را  شنا کردن   .۱ ۰
)کنز  قرار دهیم.  زندگی مان  رنامه های  ب
العّمال، ج ۱۶ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴۵۳۴۰(

۱۱.  مسافرت یکی از بهترین گزینه های 
شادی  و سالمتی است. )عنکبوت/۲۰(

۱۲. خانه داری وظیفه خانم ها نیست،  
بلکه نشانه محبت آنهاست. )روم/۲۱(

خود  جای  در  چیزی  هر   .۱ ۳
کار  محل  با  را  خانه  است،  ناسب  م

اشتباه نگیریم. )مائده/۸(
از   سالمتی مان  حفظ  به خاطر   .۱ ۴

پرخوری پرهیز  کنیم.)اعراف/۳۱(
کنیم  سعی  میهمانی ها  در   .۱ ۵
خوردن  به  شروع  میهمان،  از  بل  ق

غذا کنیم. )ذاریات/۲۷-۲۴(
۱۶. تربیت فرزند، مثل تربیت در 
کالِس درس نیست. با رفتار  و  گفتار 

است. )لقمان/۱۸(
از  نماز،  به  معتقد  خانوادۀ   .۱ ۷
آلودگی ها به دور است. )عنکبوت/ ۴۵(

گفتارمان  و  رفتار  مراقب   .۱ ۸
ماست.  نظاره گر  خداوند  اشیم،  ب

)علق/۱۴ و انعام /۱۰۳(
و  عجوالنه  قضاوت های   .۱ ۹
سوءظن ها، پایه های زندگی  را سست 

می کنند.)حجرات/۱۲(
۲۰. گاهی فراموش می کنیم چشم هایی، 
چشم به راه ما هستند. )اسراء/ ۲۳(

۲۱. حتی اگر از پدر و مادرمان، 
شنیدیم،  َتَشری  یا  دیدیم  شتباهی  ا
ما  از   بی احترامی  باید کوچک ترین  ن

سر  بزند.)اسراء/ ۲۳(
۲۲. عصبانیتی که کنترل نشود، 
هم به سالمت مان و هم به روابط مان 

آسیب می زند.)آل عمران، /۱۳۴(
۲۳. بهشت از همون جایی شروع می شود 
که به خدا اعتماد می کنیم. )هود/ ۲۳(

یاد  می بیند  که  را  آنچه  کودک   .۲ ۴
می گیرد، نه آنچه که می شنود. )نساء/ ۵(

می گیرد،  تصمیم  سریع   .۲ ۵
سریع  می دهد،  انجامش  هم  ریع  س

هم پشیمون می شود.)انبیاء/ ۳۷(
۲۶. امروزت را از دست نده، فردا 

دیر است.)کهف/۲۳(
۲۷. برای حل مشکالت، توکل بر خدا 

را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.)طالق/ ۳(

نشو،  ناامید  خدا  رحمت  از   .۲ ۸
مناسب  زمان  در   را  بهترین ها  دا  خ

برایمان رقم میزند. )یوسف/۸۷(
عمرت  می خواهی  اگر   .۲ ۹
و  پدر  به  زیاد شود،  رزقت  و  طوالنی 

مادرت نیکی کن. )اسراء/ ۲۴(
در   ریشه  بیماری ها  بیشتر    .۳ ۰
خاطر  به  دارد.  بدخوری  و  رخوری  ُپ
سالمتی مان مراقب باشیم. )طه/۸۱(

اندیرا  »خانم   بین الملل:  روه  گ
روسی  دانشگاه  استاد  اوا«،  صالن  ا
طی  قرقیزستان  در  اسالویانی  رقیزی  ق
رادیو  قرقیزی  بخش  با  صاحبه ای  م
مذهب  و  دین  وضعیت   »RFE/RL «
دیدگاه   کرد،  تشریح  را  قرقیزستان  ر  د
بدین  زمینه  این  در  قرقیزی  استاد  ین  ا

شرح است:
در قرقیزستان شکاف بین اقشار مذهبی 
و  غیرمذهبی و نیز بین جریان های مختلف 
دینی در جامعه مسلمانان مشاهده می شود. 
به  مذهبی(  مذهبی)تکثرگرایی  لورالیسم  پ
خودی خود پدیده ای منفی نیست و بسیاری 
به  را  مذهبی  تنوع  جهان،  کشورهای  ز  ا
می کنند.  تلقی  اجتماعی  دستاورد  نوان  ع
در این زمینه عدم درک شرایط روز از سوی 
جامعه و دولت قرقیزستان تأسف آور است که 
نمونه آن را در برخورد منفی جامعه با افرادی 
و  می دهند  تغییر  را  خود  مذهب  و  دین  ه  ک
نیز  اقلیت های مذهبی و گروه های کوچک 
در  وضعیت  این  هستیم.  شاهد  ذهبی  م
سطح دولت نیز مشاهده می شود؛ وقتی که 
دولت برای گروه های مشخص دینی امتیاز 
قائل بوده و با گروه های دیگر همچون منبع 

خطر بالقوه برخورد می کند.
آمده است:  دینی  جدید  قانون  ر  د
سازمان  یا  گروه  یک  رسمی  ثبت  رای  ب
خود  عضویت  نفر   ۵۰۰ باید  ذهبی  م
تالش  که  کنند  تأیید  سازمان  آن  ر  د
دادن  قرار  کنترل  تحت  برای  یگری  د
دینی  سازمان های  تعداد  افزایش  روند 
است. از سوی دیگر، خطر افراط گرایی 
خشونت آمیز نیز وجود دارد. ما نمی دانیم 
با این پدیده چگونه برخورد کنیم. کسی 
در جهان این را نمی داند. در قرقیزستان 
قوانین مربوط به متهمان افراط گرایی و 

به  جنگ زده  کشورهای  از  که  روریسم  ت
اما  دارد؛  وجود  برمی گردند  کشور  ین  ا
کسی نمی داند که در زمینه مشارکت این 
افراد در جامعه چه اقداماتی باید صورت 
افرادی  چنین  بستگان  با  برخورد  یرد.  گ
چشم  از  مسایل  این  باشد؟  باید  گونه  چ

دولت و جامعه به دور مانده است.

* رشد افراط  گرایی
مؤلفان  از  یکی  عنوان  به  من  ظر  ن
زمینه  در  دولت  سیاست  نظریه  دوین  ت
این  اجرایی شدن  که  است  این  ذهبی،  م
سند نتایج مثبت دارد. دولت قرقیزستان 
در چند سال اخیر به این مشکالت، توجه 
با  مقابله  گرایش  زیرا  می کند،  یژه ای  و
افراط گرایی خشونت آمیز رو به رشد است. 
در قرقیزستان سازمان های بین المللی و 
غیردولتی در این زمینه فعالیت می کنند، 
مسئول  تنها  دولتی  بخش  امروزه  عنی  ی
مجموع  در  نیست؛  مشکالت  ین  ا

تغییرات مثبتی مشاهده می شود.
با این حال، در قرقیزستان برخی سازمان های 
مذهبی فعالیت می کنند که آنها را نمی توان بی قید 
و شرط افراطی یا تندرو دانست. برای نمونه اخیرًا 
به  را  انکار«   – »یقین  سازمان  قرقیزستان  ولت  د
عنوان سازمانی افراطی  ممنوع الفعالیت کرد. این 
افراطی  اقدام  یا  عالمت  هیچ  که  است  حالی  در 
به حال مشاهده  تا  این سازمان  از سوی اعضای 
به  دادگاه  حکم  با  سازمان  این  اما  شده است.  ن
به  دعوت  و  قانونی  نظام  تضعیف  برای  الش  ت

خشونت و غیره متهم شده است.
نمونه های  ادیان  تاریخ  در  که  آن  ال  ح
را  زاهدانه  جنبش های  و  گروه ها  از  یادی  ز
داریم که از اشکال و هنجارهای زندگی دنیوی 
فراتر رفته و بیشتر به تزکیه باطن خود مشغول 
سازمان  با  دولت  برخورد  من  نظر  به  ستند.  ه

باید کمی محتاطانه و در سطح  یقین - انکار 
زندگی  به  آنها  جذب  و  آن  اعضای  با  حث  ب
به  سازمان  این  شناسایی  اما  می بود.  وزانه  ر
عنوان افراطی به صورت خودکار اعضای آن را 

محکوم به حرکت به سوی جرم کرد.
مشکل اصلی اسالم در قرقیزستان، 
این است که امروزه در قرقیزستان شاهد 
عدم برخورد فکری و عقالنی به مسائل 
همه  این  الهیات  در  هرچند  ستیم؛  ه

موارد در گذشته وجود داشته است.

* تدریس دین در مدارس
اینجانب یکی از طرفداران و حامیان 
تدریس تاریخ و فرهنگ دین در مدارس 
هستم. اما این تدریس باید در چارچوب 
برنامه های  و  اقدامات  از  جموعه ای  م
این  اصلی  هدف  شود.  انجام  ربوطه  م
فرهنگ  توسعه  در  دین  نقش  که  است 
و ظرفیت سازنده آن را به دانش آموزان 
باید  برنامه  این  همزمان  دهیم.  شان  ن
توسعه  از  پیشگیرانه  اقدامات  امل  ش
تعلیمی  برنامه های  باشد.  فراط گرایی  ا
کرده  تهیه  مذهبی  سازمان های  باید  را 

و دولت آن ها را تحت کنترل قرار دهد.
جریان  آیا  که  است  این  دیگر  ؤال  س
قرقیزستان  جامعه  برای  خطری  لفی  س
در  مسأله  این  که  سال هاست  ارد؟  د
قرقیزستان مطرح است و نظرات مختلفی 
محافل  در  می شود.  بازگو  راستا  این  ر  د
کارشناسان نیز می گویند که جریان سلفی 
هنوز  من  اما  است.  منفی  پدیده  و  هدید  ت
چه  پدیده  این  با  که  نشنیده ام  بار  ک  ی
از  اید کرد. من مایلم که فقط گروه هایی  ب

سلفی ها را به عنوان تهدید بدانیم.
در قرقیزستان دولت از مذهب حنفی 
یک  فرد  هر  برای  دین  می کند.  مایت  ح

شروع  این که  مگر  است،  شخصی  سأله  م
افراد  حقوق  و  خصوصی  حریم  نقض  ه  ب
دیگری کند. در این راستا خود جامعه است 
که باید خواسته و مقتضیات خود را تنظیم 
اشتباه  دولت  من  نظر  به  کند.  کنترل  و 
گروه های  کنترل  به  نسبت  که  ی کند  م

افراطی سلفی اقدامی نمی کند.

* گولنیسم
)گسترش  گولنیسم  با  رابطه  در  ما  ا
تعلیمات فتح الله گولن( باید گفت که من 
هیچ خطر و تهدیدی از سوی این جریان 
است  ترکیه  مشکل  گولنیسم  می بینم.  ن
اعالم  سابق  رئیس جمهور  که  و طوری 
از  صرفًا  اما  نیستیم.  ترکیه  ما  بود  رده  ک
دیدگاه جهان بینی این جریان که برخورد 
و  نزدیکان  با  برخورد  مذاهب،  و  دین  ا  ب
هیچ  دارد،  نظر  در  را  جامعه  با  رخورد  ب
اختالف نظری با آن چه که در جامعه ما 

مورد قبول و رایج است نمی بینم.
مفتیات،  اداره  فعالیت  زمینه  در  ما  ا
در  اتحاد کل مسلمانان  آن  ایجاد  از  هدف 
سراسر کشور بود، اما در واقع این اداره فقط 
مسلمانان یک گروه قومی )قرقیزها( و یک 

مذهب را متحد کرد. در مفتیات  نمایندگان 
زبان های  و  قومی  مختلف  روه های  گ
ندارد.  وجود  قرقیزی  زبان  جز  به  یگر  د
در  بیشتر  سلفیه  که  هستیم  شاهد  مروز  ا
مسلمان  )جوانان  زبان  روسی  جوانان  ین  ب
روس زبان( گسترش می یابد. دلیل آن این 
توسط  را  اسالم  از  گاهی  آ آنها  که  ست  ا
به دست می آورند.  روسی  زبان  سایت های 
به  که  می زنند  سر  سایت هایی  به  نها  آ
بانی که برایشان آشناست مطالب منتشر  ز
و  درست  اطالعات  مفتیات  اما  ی کند.  م
حسابی به زبان روسی منتشر نمی کند و این 

نیز یکی دیگر از اشتباهات آن اداره است.
نیست  نهادی  آن  مفتیات  عنی  ی
مسلمانان  کل  نمایندگی  به  قادر  ه  ک
اسالم  داخل  در  باشد.  رقیزستان  ق
جریانات مختلفی موجود است و صرف 
با آنها،  نظر از برخورد مثبت یا منفی ما 
حتی همان ها نیز باید در مفتیات نماینده 
معتقدین  چنانچه  باشند.  داشته  را  ود  خ
سایر مذاهب ببینند که نماینده خود را در 
مفتیات دارند، باور می کنند که رای آنها 
در تصمیم گیری ها در نظر گرفته خواهد 
شد. مفتیات فعلی این خاصیت را ندارد.

فعال  و  نویسنده  شاکدام«  کاترین  »خانم 
به عراق  انگلیسی که  ازه مسلمان رسانه ای  ت
الحسینیه«  »الروضه  مجله  با  بود  کرده  فر  س
گفت وگو  حسینی  مقدس  آستان  به  ابسته  و

کرد.
وی گرایش خود به اسالم را نتیجه بحث 

ساله  چندین  بررسی  و 
اظهار  و  کرد  وصیف  ت
فرهنگ  نشر  که  اشت  د
ویژه  به  هل بیت)علیهم السالم(  ا
را  حسینی  نهضت  بانی  م

وظیفه خود می داند.
گفت:  شاکدام  انم  خ
را  خود  تالش  همه  ن  م
واقعی  چهره  بیان  رای  ب
بر  غربی ها  به  سالمی  ا
جهان  رسانه های  ساس  ا
خواهم کرد. تأکید بر سیره 
اربعین  و  حسین)ع(  مام  ا
برای  راه  بهترین  سینی  ح
اصیل  اسالم  چهره  بیین  ت

به شمار می آید.
وی افزود: جهانیان در 
این صورت متوجه خواهند 
که  ستمی  و  ظلم  که  د  ش
اهل بیت )علیهم السالم(  یروان  پ
متحمل  قرن ها  طول  ر  د
پایبندی  دلیل  به  ده اند،  ش
و  اصیل  اسالم  ه  ب
ارزش های دین و پایه های 
دعوت کننده به همزیستی، 

محبت و تسامح بوده است.
تمرکز  درباره  مسلمان  تازه  نویسنده   
و  حسین)ع(  امام  درباره  نویسندگی  بر  ی  و
و  دیدگاه  کرد:  تصریح  تشیع  غنی  کتب  م
در  به ویژه  علیه شیعیان  نگرش یک طرفه ای 
کشورهای غربی وجود دارد بنابراین با نوشتن 

که  می دهم  نشان  غربی ها  به  زمینه  این  ر  د
و  تندروی  با  چگونه  و  چیست  شیعه  ذهب  م

تروریسم وحشی مبارزه می کند.
متأسفانه  داشت:  اظهار  شاکدام  انم  خ
از  مردم  می آید  اسالم  اسم  که  نگامی  ه
آن ها  و  می کنند  یاد  آن  اقدامات  و  هابیت  و
دارند  تفاوت  وهابی ها  با  شیعیان  می دانند  ن
ائمه  رهنمودهای  اساس  بر  شیعه  مذهب  و 
معصوم)علیهم السالم( و مبانی به حق دین اسالم 
استوار  ویژه تسامح و عدالت و همزیستی  به 

است.
وی درباره کتاب خود درباره مصیبت های 
داد:  توضیح  کربال  در  هل بیت)علیهم السالم(  ا
استقبال  من  کتاب  از  مردم  از  سیاری  ب
امام  داستان  به  کتاب  این  در  من  رده اند.  ک
و  کربال  به  مکه  از  ایشان  سفر  و  سین)ع(  ح
به  کربال  از  ایشان  خاندان  اسارت  مچنین  ه

کوفه و سختی های این راه پرداختم.
این  داد:  ادامه  مسلمان  تازه  ویسنده  ن
و  است  غیرمسلمان  خوانندگان  ویژه  تاب  ک
طی آن درصدد انتقال چهره واقعی از محرم و 
اربعین امام حسین)ع( هستم. نهضت حسینی 
اساس  این  بر  و  بوده  عادالنه  نهضت  ک  ی
طوالنی  قرن های  از  پس  انسان  یلیون ها  م

از این حادثه به احیای این واقعه می پردازند.
فعال رسانه ای خاطرنشان ساخت: به نظر 
می رسد انسان های فراوانی در سراسر جهان 
زبان های  با  پژوهش ها  و  مقاالت  وسیله  ه  ب
بین المللی  رسانه های  همچنین  و  ختلف  م
نهضت  و  حسین)ع(  امام  سیره  با  تنوع  م
طاغوت  و  ظلم  علیه  ایشان  قیام  و  ادالنه  ع

آشنا شده اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره فتوای جهاد 
گفت:  سیستانی«  العظمی  »آیت الله  فایی  ک
تروریست ها صادر  فتوا بدون شک علیه  این 
مختلف  قومیت  و  مذهب  با  عراقی ها  و  د  ش
اقدامات  و  برخواسته  خود  وطن  از  دفاع  ه  ب
غیرانسانی داعش که به دشمن همه جهانیان 

مبدل شده است را ناکام ساختند.
خانم کاترین شاکدام افزود: محافظت از 
دین و تالش برای انتقال واقعیت ها به جهان 
است؛  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  رب  غ
همانگونه که محکومیت جنایات برنامه ریزی 
آنها را رسوا  شده تروریست ها به شیوه ای که 
شود  مسلمان  با  آنها  جدایی  سبب  و  رده  ک

بسیار مهم است.
گرچه  مساله  این  این که  بر  تأکید  با  ی  و
از  باید  ما  اما  دارد  فراوانی  ختی های  س
که  چرا  بگیریم  درس  حسینی  هضت  ن
از  تن   72 با  اباعبدالله الحسین)ع(  ضرت  ح
و  رسید  دستاوردی  چنین  به  باوفایش  اران  ی
که  دارند  وجود  شیعه  میلیون ها  م اکنون  ه
عاشورا   واقعه  از  گرفتن  الهام  با  ی توانند  م

پیروزی های بزرگی را به دست آورند.
پایانی  بخش  در  مسلمان  بانوی  ین  ا
گفت وگوی خود درباره سفرش به عراق اظهار 
روزنامه  در  را  گزارش هایی  سلسله  اشت:  د
در  و  می کنم  منتشر  آمریکا  پست  واشنگتن 
آن به بیان ابعاد انسانی عراقی ها و چگونگی 
اباعبدالله  زائران  به  آنان  خدمت  و  عامل  ت
دولت  از  کمک  دریافت  بدون  لحسین)ع(  ا

خواهم پرداخت.
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استخدامپرستارزندرنیروهایمسلحعربستان
گروه بین الملل: نیروهای مسلح عربستان پرستار زن استخدام می کند.

نیروهای  بیمارستان های  اداره  الیوم،  پایگاه خبری روسیا  به گزارش 
را در  زنان  توسط  مسلح عربستان اعالم کرد: درخواست های استخدام 
کادمی پرستاری ویژه دختران در شهر »السیح« می پذیرد. این شهر در  آ

مرکز عربستان قرار دارد.
تعیین  را  شروطی  استخدام  برای  اداره  این  اداره،  این  اعالم  بق  ط
عربستانی  تابعیت  باید  کننده  درخواست  از:  است  عبارت  که  رده است  ک
داشته باشد و در این کشور بزرگ شده باشد. سن درخواست کننده نباید 
بیش از ۲۳ سال باشد. همچنین معدل دبیرستان درخواست کننده نباید 

کمتر از ۸۵% باشد.

پایانمسابقاتقرآنگروهیبانوانعراق
بانوان  گروهی  قرآن  ملی  مسابقات  دوره  سومین  بین الملل:  روه  گ

عراق با برتری تیم دارالقرآن آستان حسینی)شعبه بابل( پایان یافت.

از  دوره  آستان حسینی، سومین  دارالقرآن  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  ه  ب
مسابقات قرآن گروهی بانوان عراق که به همت دارالقرآن کریم آستان حسینی 

و با همکاری موسسه قرآنی »بصائر« برگزار شد، به کار خود پایان داد.
پایان  به  اشاره  با  بانوان  قرآنی  مرکز  مسئول  المطوری«،  امل  خانم  «
سومین دوره از مسابقات قرآن گروهی بانوان عراق که با مشارکت ۱۶ گروه 
مختلف  استان های  قرآنی  مؤسسات  و  مزارات  و  عتبات  از  نمایندگی  ه  ب
عراق برگزار شد، تصریح کرد: این مسابقه با طرح سوال های متنوع قرآنی 
در حوزه های مختلف حفظ، تالوت، تفسیر، علوم قرآنی، فقه و اطالعات 

قرآنی و با نظارت کمیته داوری از استان های مختلف برگزار شد.
»خانم فاطمه منصوری«، مسئول مؤسسه قرآنی بصائر نیز از اعالم 
تصریح  و  داد  اختتامیه خبر  آیین  در  از مسابقات  دوره  این  برتر  یم های  ت
استان  قرآنی  مجمع  بابل(،  حسینی)شعبه  آستان  دارالقرآن  تیم  رد:  ک
بصره، تیم مزار »سیدالشبلی« در بغداد به ترتیب رتبه های اول تا سوم این 

دوره از مسابقات را از آن خود کردند.
وی در پایان گفت: در مراسم اختتامیه نیز ضمن تجلیل از ۱۱۰ قاری 
شرکت کننده در ختم قرآن  رمضانیه، پرچم امام حسین)ع( به گروه نخست 
این  و سوم  دوم  گروه های  به  امام حسین)ع(  از حرم  ارزشمندی  جوایز  و 

مسابقات اهدا شد.

 تبعیضعلیهمسلماناندربازارکارآلمان
گروه بین الملل: نتایج یک پژوهش 
نشان می دهد که مسلمانان و سیاه پوستان 
در بازار کار آلمان مورد تبعیض واقع 

می شوند.
در  برلین  در  ایران  فرهنگی  رایزنی 
خبری اعالم کرد: پژوهش های »مرکز 
اجتماعی«  تحقیقات  برای  برلین  لوم  ع
و  قومی  تبعیض  که  می دهد  شان  ن
نژادی در بازار کار آلمان به میزان قابل 
دارد.  بستگی  مبدأ  کشور  به  وجهی  ت
همچنین اگر متقاضیان در آلمان متولد 

شده باشند، شرایط متفاوت است.
آلمان متولد  نتایج این پژوهش، بسیاری از جوانانی که در  بر اساس 
شده اند و والدین شان از کشورهای اروپایی یا آسیای شرقی هستند، کمتر 
افرادی  برای  شغلی  فرصت های  مقابل،  در  می شوند.  مواجه  مشکل  ا  ب
است.  کمتر  بسیار  هستند،  اسالمی  یا  و  آفریقایی  ریشه های  دارای  ه  ک
محققان معتقدند که  دلیل اصلی تبعیض قومی، فاصله فرهنگی است 
که منجر به رد شدن درخواست کاری افراد می شود. برای اولین بار یک 
تیم پژوهشی از مرکز علوم برلین برای تحقیقات اجتماعی، علل تبعیض 

قومی برای مهاجران ۳۴ کشور در آلمان را بررسی کرده است.
در این راستا، تیم تحقیقاتی با توجه به داده های خود از سال ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۶، بیش از ۶ هزار درخواست ساختگی برای هشت مرکز کارآموزی 
بر ملیت و کشور مبدأ  این مراکز، عالوه  ارسال کرد. در فرم درخواست 
دین  بودن،  پوست  سفید  یا  سیاه  مانند  ظاهری  مشخصات  تقاضیان،  م

متقاضیان و جنسیت قید شد.
و  مسلمان  متقاضیان  که  می دهد  نشان  آمارها  است  فتنی  گ
بازار کار  با متقاضیان سفیدپوست و مسیحی در  سیاهپوست در مقایسه 
آلمان، هفت درصد کمتر پذیرفته می شوند. این در حالی است که هیچ 
یا  ادیان هندو  پیروان  یا  آسیایی  با ظاهر  افراد  علیه  تبعیض  از  شواهدی 

بودایی وجود ندارد.

هنر

از جمله  تولیدات سینمایی کشورمان  از  فیلم  بین الملل: چهار  گروه 
دائو  »چینگ  فیلم  جشنواره  در  مقدس  دفاع  موضوع  با   »۱۴۳ شیار  «

2018« در چین به نمایش گذاشته شد.
اسالمی،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  ه  ب
همایش تنوع فرهنگی با شعار »احترام به تنوع فرهنگی، گسترش همکاری ها 
سازمان  ناظر  و  عضو  کشور  دوازده  نمایندگان  حضور  با  فیلم«  صنعت  ر  د
پاکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  )چین،  شانگ های  مکاری های  ه
افغانستان،  ایران،  اسالمی  جمهوری  ازبکستان،  تاجیکستان،  ندوستان،  ه

بالروس و مغولستان( در شهر چینگ دائو )چین( برگزار شد.
معاون مدیرکل توسعه روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه و رئیس هیأت 
اعزامی ایران به جشنواره فیلم چینگ دائو 2018، در بخشی از سخنرانی 
»ایران  دریایی«،  »پری  عناوین  با  ایران  از  فیلم  چهار  نمایش  به  ود،  خ
برگر«، »برکه سنجاقك ها« و »شیار 143« در جشنواره فیلم چینگ دائو 

اشاره کرد.
خبر،  این  اعالم  بنابر  است  فتنی  گ
فیلم  بین المللی  جشنواره  از  دوره  ین  ا
برنامه ریزی  و  همت  به  دائو  ینگ  چ
امور  و  فرهنگی  همکاری های  داره کل  ا
از کشور سازمان فرهنگ  یرانیان خارج  ا
فرهنگی کشورمان  رایزنی  و  ارتباطات  و 
سینمایی  اثر  چهار  نمایش  با  چین،  ر  د
منتخب از سینمای ایران در شهر چینگ 

دائو کشور چین برگزار شد.
کارگردانی  به  فیلمی   ۱۴۳ یار  ش
و  آبیار«  نرگس  »خانم  نویسندگی  و 
است. ایران  در   ۱۳۹۲ سال  حصول  م
به  مقدس  دفاع  ژانر  در  فیلم  ین  ا
دفاع  دوران  در  مادران  وضوع  م

مقدس  پرداخته است.

نمایش»شیار۱۴۳«درچین
»نوردراین  ایالت  پرورش  و  آموزش  وزیر  بین الملل:  روه  گ
وستفالن« آلمان اعالم کرد: قانون ممنوعیت پوشیدن روسری برای 

دختران زیر ۱۴ سال در این ایالت اجرا نمی شود.
آلمان اعالم کرد: بحث درباره اجرا شدن  ایران در  رایزنی فرهنگی 
قانون ممنوعیت پوشیدن روسری برای دختران زیر ۱۴ سال، مدت هاست 
از  برخی  نظر می رسد حتی  به  و  دارد  وجود  وستفالن  نوردراین  ایالت  در 

اعضای دولت در این ایالت نیز با اجرای این قانون مخالف هستند.
در حالی که »ارمین لِشت«، نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن 
ایالت  این  در  ادغام  امور  وزیر  معاون  گولر«،  »سراپ  همچنین  و 
وزیر  هستند،  کودکان  برای  روسری  پوشیدن  ممنوعیت  واستار  خ
آموزش در این ایالت گفته است که قصد ندارد این قانون را اجرا کند.
آموزش ایالت نوردراین وستفالن قصد ندارد، قانون را تغییر دهد و دانش آموزان 
دختر را از پوشیدن روسری در مدارس ابتدایی منع کند. وزیر آموزش، در این ارتباط 

حتی گزارش روشن و مشخصی به کمیته مدارس مجلس ایالتی ارائه داده است.
اساسًا  آموزش،  وزارت  در  نها  آ
فرض می کنند که دانش آموزان مذهبی 
در  خودخواسته  و  مستقل  ه طور  ب
تصمیم  خود  مذهبی  اعمال  ورد  م
می گیرند. بر همین اساس، از نگاه 
آنان ممنوعیت پوشیدن روسری برای 

دانش آموزان زیر سن قانونی منتفی است.
گفتنی است  »ممنوعیت روسری 
برای دختران زیر ۱۴ سال« در 
فعاًل  وستفالن  نوردراین  یالت  ا
اساس  بر  اما  نمی شود،  جرا  ا
در  ادغام  وزارت  زارش ها،  گ
در  وستفالن  نوردراین  یالت  ا
ممنوعیت  اجازه  حاضر  ال  ح

احتمالی را صادر کرده است.
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منطقه  در  دبی  قرآنی  پارک  بین الملل:  روه  گ
»الخوانیج« این شهر واقع شده و به زودی درهای آن به 

روی عالقه مندان گشوده می شود.
و  معجزه ها  غار  امارات،  »البیان«  روزنامه  گزارش  ه  ب
و  است  پارک  این  مختلف  بخش های  از  شیشه ای  انه  خ
این مکان ۱۲ بوستان مجزا دارد که به نام یکی از گیاهان 
»زیتون«،  و  »انجیر«  »خرما«،  »انگور«،  قرآنی همچون 
در  گیاهان  این  و  نام گذاری  »ریحان«  و  »سدر«  انار«،  «

آن ها  کاشته شده است.
و اطالع بخش های  پارک  این  از  بازدید  گفتنی است 
از  بازدید  و  از ۹۰ دقیقه طول می کشد  بیش  آن  مختلف 
آن به جز دو بخش غار معجزات و خانه شیشه ای رایگان 

خواهد بود.
این پارک در ۶۰ هکتار واقع شده و قرار است در غار 
معجزه  هفت  مدرن،  فن آوری های  کمک  به  عجزات،  م

ذکر شده در قرآن نمایش داده شود.

پارکقرآنیدبی

انتشار۳۰
پوستر»زندگی
قرآنی«دراتریش

»خانم کاترین شاکدام« نویسنده انگلیسی:

ل 
حلی

ت

»خانم اندیرا اصالن اوا« استاد دانشگاه »اسالویانی« تحلیل نمود

جایگاه دین در قرقیزستان

به  اندونزی  مسلمانان  گرایش  دنبال  به  بین الملل:  روه  گ
لباس های  دوخت  و  طراحی  مرکز  نخستین  اسالمی  وشش  پ

اسالمی در این کشور افتتاح شد.
جدید   آموزشگاه  این  در  نیوز؛  یورو  خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
و  زنانه  بلند  لباس های  مقنعه،  روسری،  دارد،  شاگرد    ۱۴۰ ه  ک

پیراهن های اسالمی، طراحی و دوخته می شود.
»دیدن سیسوانتو« مؤسس این آموزشگاه گفت: از مهارت آموزان 
از  و  دهند  انجام  فردی  به  منحصر  طراحی های  که  ی خواهیم  م
آن ها  به  این  بر  باشند.  عالوه  لباس های ساده  یشگامان صنعت  پ

نحوه طراحی لباس بر اساس احکام اسالمی را آموزش می دهیم.

وزارت صنعت اندونزی امیدوار است این کشور تا سال ۲۰۲۰ 
به مرکز پوشش اسالمی در جهان تبدیل شود.

یادآور می شود، گرایش به پوشش اسالمی در سال های اخیر 
افزایش چشمگیری در این کشور داشته است و تا چند سال پیش 

پوشش اسالمی رواج گسترده ای در این کشور اسالمی نداشت.

در پی گرایش روز افزون به پوشش اسالمی؛

افتتاح آموزشگاه طراحی لباس اسالمی در اندونزی
دیدگاه مدیر حوزه های علمیه خواهران:
... ما رفتار معطوف به بین الملل باید 
داشته باشیم و مطالعاتی را انجام دهیم و 
نظام های آموزش و پژوهشی را به خوبی 
بشناسیم، تحوالت اجتماعی و فرهنگی 
را در جهان رصد کرده و دقیقا بفهمیم 
امروز مکتب اهل بیت)علیهم السالم( کجا قرار 
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کته
ن

بانو مجتهده  زهره صفاتی:
 سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( باید الگو و سرمشق زندگی شخصی و اجتماعی ما قرار گیرد و نوع عملکرد 

ما باید به سوی فاطمی شدن سوق یابد. 
باید زندگانی خود را بر مبنای خصوصیات ائمه معصوم)علیهم السالم( و به خصوص حضرت فاطمه)س( قرار داده و 

براساس کالم آنان تنظیم کنیم.
علت اصلی مسائل و مشکالت در عرصه های اجتماعی و خانوادگی فقدان توجه کافی به این امر مهم است.

کته
ن

ل ها
 مث

راز

 مطالعات نشان می دهد که مصرف مرتب فست فودها 
موجب بروز مشکالتی در توان بارداری زنان می شود.

است  آن  از  حاکی  بررسی ها  سالمت نیوز،  گزارش  ه  ب
زنانی که به طور مرتب از فست فودها استفاده می کنند و از 
خوردن میزان کافی میوه خودداری می کنند بیشتر دچار 

مشکالت نازایی می شوند.
داد  نشان  زن   ۵۵۹۸ روی  گرفته  انجام  زمایشات  آ
زنانی که در هفته چهار بار یا بیشتر از فست فودها مصرف 

می کنند، روند بارداری در آنان طوالنی تر انجام می شود.
احتمال  خوب  غذایی  رژیم  معتقدند  ارشناسان  ک

بارداری را افزایش می دهد.
استرالیا،  در  زنان  روی  مطالعه  با  همچنین  حققان  م
حجم  کمترین  که  زنانی  دریافتند  انگلیس  و  یوزیلند  ن
در  دارد  احتمال  بیشتر  درصد  دارند، ۱۲  را  میوه  مصرف 
مدت یک سال باردار نشوند. همچنین این رقم در زنانی 
بیشتر فست فود مصرف می کنند  یا  بار  که در هفته سه 

۱۶ درصد است.

»فستفود«ومشکالتنازاییدرزنان

ت
الم

 س
گاه
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 س

راه

مدتی  از  بعد  می روند،  راه  که  زمانی  خانم ها  از  خیلی   
دچار کمر درد می شوند که گاهی این کمردرد برایشان بسیار 
آزاردهنده است، معمواًل این دسته از خانم ها، در زمان خرید 
شلوار با آزاد بودن پشت شلوار در ناحیه کمر مواجه می شوند 

که همین مسأله آنها را روانه خیاطی می کند.
مشکل  یک  خانم ها  از  دسته  این  در  کمر،  ودی  گ
ولی  نیاید،  چشم شان  به  چندان  شاید  که  است  زرگ  ب
به مرور زمان عالوه بر درد، مشکالت بسیار زیادی را 
این  خواندن  با  شما  داشت.  خواهد  همراه  به  رایشان  ب
مطلب می توانید با گودی کمر و عواملی که تشدیدکننده 

این مسأله است، آشنا شوید.

▪ وقتی درجه ها مهم می شود
ایجاد  از حد در گودی کمر  افزایش بیش  زمانی که 
گود  کمر  یا  کمری«  »لوردز  حالتی  چنین  به  ود،  ش
می گویند. در این حالت اگر زاویه ای که ستون مهره های 
با استخوان خاجی درست می کند، بیشتر از 30  کمری 
درجه شود در قوس طبیعی کمر، تغییر شکل به وجود 
می آید. عوامل مختلفی در ایجاد این مشکل نقش دارند 
این عوامل، ضعف در ماهیچه های شکمی  از  که یکی 
ضعیف  شکم  ماهیچه های  وقتی  می شود.  حسوب  م
به  رو  کمر  ناحیه  در  آنها  مقابل  ماهیچه های  اشند،  ب
کوتاه شدن می روند و نتیجه این مسأله، افزایش گودی 
عامل  تنهایی  به  شکم،  ماهیچه های  البته  است.  مر  ک
ناهنجاری کمر گود نیستند و کوتاهی ماهیچه های دیگر 

در پاها هم می توانند در این مسأله نقش داشته باشند.

▪ وقتی دیسک کمر بیرون می زند
کمر گود، می تواند با یکسری 
عوارض همراه باشد برای مثال، 
از  یکی  عضالنی  تعادل  دم  ع
مهم ترین مشکالتی است که در اثر 
ابتال به کمر گود، ایجاد می شود. 
در این حالت، ماهیچه های شکمی طویل 
و ضعیف شده و ماهیچه های

کوتاه  می کنند،  جلو خم  به سمت  را  بدن  که  کمر  پشتی   
به کمر  ابتال  اثر  در  که  از مشکالتی  دیگر  یکی  می شوند. 
گود به وجود می آید، تنگی کانال مهره ای و فاصله خارهای 
ایجاد فشار روی  احتمال  این حالت،  مهره ها است که در 
ناهنجاری،  این  در  دارد.  وجود  نیز  یا عروق خونی  عصب 
مفصلی،  سطوح  و  دیسک ها  پشتی  فضاهای  اصله  ف
کاهش پیدا خواهند کرد و تمامی این موارد می تواند شانس 

ابتال به فتق یا بیرون زدگی دیسک کمر را افزایش دهد.

▪ از کجا باید فهمید؟
گودی های کمر شدید به راحتی 
کارشناسان  و  متخصصین  وسط  ت
ولی  هستند؛  رؤیت  قابل  رزشی،  و
نابه جای  افزایش  از  اطمینان  رای  ب
شدت  میزان  بررسی  و  کمر  ودی  گ
آن، از وسیله مخصوصی مانند خط 
شاقولی، استفاده می شود که میزان 
گودی کمر را با آن اندازه گیری
آن  از  کمر  گودی  بررسی  برای  که  دیگری  روش  ی کنند.  م
است.  از صفحه شطرنجی  استفاده  می شود،  گرفته  کمک 
همچنین در برخی موارد می توان از رادیوگرافی نیز برای 

پی بردن به مشکل گودی کمر کمک گرفت.

▪ پاشنه دار بپوشید تا گودتر شود!
پاشنه دار  کفش  پوشیدن  به  خاصی  عالقه  خانم ها،  از  سیاری  ب
دارند و توصیه های متخصصین را در رابطه با آسیب هایی که پوشیدن 
این کفش ها می تواند برای بدن ایجاد کند، چندان جدی نمی گیرند. 
تغییر  تعادلش  باعث می شوند، بدن برای حفظ  پاشنه دار  کفش های 
و  متمایل می شود  به سمت جلو  دلیل شکم  به همین  بدهد؛  حالت 
زمان،  مرور  به  مسأله  این  پیدا می کند.  افزایش  کمر  گودی طبیعی 
ستون فقرات را تحت تأثیر منفی قرار می دهد و ساختار آن را برهم 

می زند. ضمن این که برای خانم ها ایجاد کمردرد می کند.

▪ کیف مناسب بخرید
بسیاری از خانم ها، زمانی که یک کیف را می پسندند، 

آن را سریعًا می خرند در حالی که در زمان خرید کیف، 
کیف  چون  کرد  دقت  آن  بودن  استاندارد  به  اید  ب
نامناسب، روی ستون فقرات تأثیر منفی می گذارد. برای 
و شانه های  دارد  بلندی  بسیار  بند  مثال، کوله هایی که 
باعث  زمان  مرور  به  می کشند،  عقب  سمت  به  را  رد  ف
افزایش گودی کمر خواهند شد. همچنین خانم ها نباید 
کیف های خود، به ویژه کوله پشتی را سنگین کنند چون 

این مسأله نیز منجر به افزایش قوس کمر می شود.

▪ با عضله های قوی باردار شوید!
یکی دیگر از مواردی که می تواند منجر به افزایش 
است،  شکم  آمدن  جلو  و  بارداری  شود،  کمر  ودی  گ
مسأله  ولی  می بخشد،  شدت  کمر  قوس  به  امر  ین  ا

اجتناب ناپذیری است. اما آن دسته از خانم هایی که قبل
 از بارداری، حین بارداری و بعد از بارداری ورزش های 
مخصوص تقویت عضالت شکم را زیر نظر متخصص 
طب ورزشی انجام می دهند، کمتر از بقیه دچار افزایش 
قوس کمر و دردهای شدید این ناحیه خواهند شد. بجز 
این مسأله، بلند کردن بار سنگین به شیوه نادرست یا در 
آغوش گرفتن مداوم فرزند که با جلو دادن شکم همراه 
باشد، باعث افزایش قوس کمر می شود که خانم ها باید 

به این مسأله دقت کنند. 

▪ ورزش به دادتان می رسد؟
به  سؤال  این  اید  ش
برای  که  برسد  هن تان  ذ
از  بیش  گودی  از  هایی  ر
کرد؟  باید  چه  کمر،  ندازه  ا
پاسخ این سؤال ساده است و 
با ورزش های مخصوصی که 

متخصصین و کارشناسان
 ورزشی برایتان در نظر می گیرند، می توانید از شر گودی 
البته در شرایطی که  اندازه کمر خالص شوید  از  بیش 
از  غیر  به  باشد،  داشته  مادرزادی  زمینه  کمر  ودی  گ
ورزش های حرکات اصالحی، ممکن است درمان های 

دیگری هم برای فرد در نظر گرفته شود. در صورتی که 
پزشک ورزشی عامل اصلی کمر گود را ضعف ماهیچه 
از  عضالت،  تقویت  برای  باید  دهد،  تشخیص  کمی  ش

حرکات اصالحی مخصوصی کمک گرفت.

▪ درمان گودی با 3 حرکت
برای از بین بردن گودی 
کمر باید به پشت بخوابید و 
خم  را  خود  زانوهای  می  ک
کرده و کف پاهایتان را روی 
از  بعد  بدهید.  قرار  مین  ز
قرارگیری در این حالت، باید 
را  شکمی  ناحیه  اهیچه های  م
منقبض کرده و باسن را )بدون
را )بدون بلند شدن باسن از سطح صاف( به سمت زمین 
فشار بدهید. سپس کتف ها را از زمین باال آورده و برای 
چند لحظه در این حالت بمانید و بعد از مدتی استراحت، 
و نشست(.  دراز  به حرکت  )شبیه  کنید  تکرار  را  کار  ین  ا
برطرف شدن مشکل شما  به  روش دیگری که می تواند 
کمک کند، دراز کشیدن به پشت است. در این حالت باید 
تا جای ممکن، سر و مقدار کمی از کتف ها را به آرامی 
شکم  ماهیچه های  که  جایی  تا  کرد  بلند  زمین  روی  ز  ا
منقبض و در عین حال هیچ فشاری به گردن وارد نشود.

نیز کمک گرفت در  بعدی  از روش  نهایت می توان  در 
این روش باید به پشت خوابید و زانو و ران ها را کمی بیشتر 
از حالت قبلی خم کرده و درعین حال کمی به باسن نزدیک 
کرد. بعد از این کار، دست ها را باید روی سینه قرار داد و 
عمل بلند شدن از روی زمین را انجام داد البته بلند شدن 
از سطح زمین، باید تا جایی باشد که زاویه تحتانی کتف از 
روی زمین به اندازه کافی باال بیاید )دراز و نشست کامل(. 
چنانچه مشکل گودی کمر، به ماهیچه های خم کننده ران 
تمرینات  مشکل،  این  کردن  برطرف  برای  باشد،  ربوط  م
حرکات اصالحی خاصی برای فرد متناسب با بدن او توسط 

متخصص پزشکی ورزشی، در نظر گرفته می شود.
»خانم آزاده جاللوند« کارشناس ارشد تربیت بدنی

روشهایرفعگودیکمر

سبک زندگی

حریمداریوعفاف؛
ِسَپریبرایخانواده

گزیده بیانات »حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(  درباره خانواده
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این عبارت که به صورت ضرب المثل در آمده و عارف و عامی 
به آن استناد و تمثیل می کنند در مورد حمایت و جانبداری از 
می شود:»از  گفته  فی المثل  می رود،  به کار  جمعیتی  یا  سی  ک
کثرت پاکدلی و عطوفت سنگ هر ضعیفی را به سینه می زند و 
از هر ناتوانی هواداری می کند« یا به شکل دیگر:»چرا این همه 
سنگ فالنی را به سینه می زنی؟« که در هر دو صورت مبین 
شخصی  طرف  از  که  است  جانبداری  و  غم خواری  و  مایت  ح

نسبت به شخص یا افراد و جمعیت های دیگر ابراز می شود.
سنگ  است  بحث  مورد  باال  عبارت  در  که  سنگ  ین  ا
را  آن  تا  می خواهد  نیرومند  و  ستبر  بازوان  که  است  زورخانه 
با  ته سنگ  آنکه  بدون  بیاورد،  پایین  و  بکشد  باال  بار  چندین 

زمین تماس پیدا کند.
پهلوانان سنگ مخصوصی  از  در قرون گذشته هر دسته 
در زورخانه داشته اند و اگر پهلوانی سنگ دیگری را به سینه 
سنگ  آن  که  داشت  احتمال  می کشید  سینه  باالی  ی زد.  م
سنگینی  و  ثقل  و  کردن  قلقی  بد  و  بودن  دست  بد  اثر  ر  ب
فوق العاده به روی سینه آن پهلوان مغرور و کم تجربه سقوط 
پهلوان  لذا آن  ناراحتی گردد،  و  کند و موجب جرح و صدمه 
باب  از  که  و موعظه می کردند  منع  این کار  از  قوم  را عقالی 
احتیاط سنگ دیگری را به سینه نزند؛ یعنی با سنگ ناشناخته 
و زیادتر از قدرت و زورمندی خود تمرین نکند و حدود و ثغور 
و  احیانًا موجب خسران  تا  دارد  و محفوظ  را ملحوظ  پهلوانی 

انفعال نگردد.
این عبارت رفته رفته از گود زورخانه به کوی و برزن و خانه و 
کاشانه سرایت کرده در میان عامه و به صورت ضرب المثل در 
آمد با این تفاوت که اصل قضیه مبتنی بر غرور و خودخواهی؛ 
و  و غم خواری  و مفهوم مجازی مبین حمایت  ولی در معنی 

جانبداری است.

سنگکسیرابهسینهزدن

پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی)ص(:
• آدمی از پرهیزگاران نمی شود مگر این که حسابرسی او از نفسش، سخت تر از حساب کشیدن او از شریکش

باشد.)وسایل الشیعه، ج16، ص96(
امیرالمؤمنین، امام علی)ع(:

• پیش از آن که سنجیده شوید خود را بسنجید و پیش از آنکه به حسابتان برسند، خود به حساب خویش برسید.)نهج البالغه،
 خطبه 89(

امام موسی کاظم )ع(:
• از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاسبه نکند، تا اگر نیکی کرده، از خدا بخواهد بیشتر نیکی کند و خدا را بر آن سپاس گوید؛ و اگر بدی کرده، از 

خدا آمرزش بخواهد و توبه نماید.)االختصاص، ص26(
امام  رضا)ع(:

• کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.)ابحارالنوار، ج78، ص352(

باید تمرکز کنیم و مرجعیت 
دینی حوزه زن و خانواده
را تأمین کنیم. ما باید
 به جایی برسیم که 
مسئولین کشور دریابند
 که در حوزه جنسیت 
نقطه ای که می توانند به آن 
تمرکز کنند و حرف دین را 
بشنوند، ماهستیم.   

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

کتاب »روش خوشبختی«، کتابی است که »بانو امین« در مقدمه 
و  ساده  به طور  متعال  خداوند  یاری  به  دارم  نظر  است:»در  نوشته  ن  آ
مختصر پیامی مشتمل بر اندرزهای نیکو به خواهران ایمانی خود ابالغ 
کنم. در افراد بشر مخصوصًا در جماعت بانوان کسی پیدا نمی شود که 
آرزوی خوشبختی و سعادت مندی در دل خود نپروراند، لکن چنین گمان 
ازلی است و حصول  می شود که سعادت و خوشبختی، یک سرنوشت 
آن مافوق تدبیر بشر است، این است که در مقام تحصیل آن برنمی آید.

ای خواهر محترم و ای دوشیزگان عزیز! اگر آرزوی خوشبختی و 
کامیابی دارید، گوش  دل باز کنید تا من راه و روش و طرز رفتار یک 
خانم خوشبخت و سعادت مند را برای شما شرح دهم. تا آن که بفهمید 
و تصدیق نمایید که خوش بختی و کام یابی در چیزهایی نیست که تصور 
آرزویی صدها  به آن برسید و در پس هر  آرزو دارید. وقتی  و  می کنید 
آرزوی دیگر همراه دارید و عمر عزیز خود را به همین طور می گذارنید. 
این ها آرزوهای بچه گانه است و عقالیی نیست... ریشه خوش بختی و 
بدبختی را در باطن خود پیدا کن و پیش از آن که وسایل خوش بختی را 
فراهم کنیم، بایستی بدانیم خوشبختی چیست و بدبختی کدام است«.

کتاب   این  در  امین  انو  ب
چنین  را  خانه نشینی  ضیلت  ف
نشود،  »اشتباه  توضیح می دهد: 
خانه  در  بایستی  زن  می گویم  ن
و  کمال  هر  از  را  خود  و  نشیند  ب
گرداند  و فضیلتی محروم  دانش 
تنهایی  به  خانه نشینی   ... و
فضیلت آور نمی شود، خانه نشینی 
و  علم  و  اخالقی  فضائل  با  گر  ا
نباشد،  معنویت  و  تقوی  و  یمان  ا
هرگز سعادت و خوشبختی برای 

ما تأمین نخواهد کرد«.
نیز  ادامه  در  است  فتنی  گ
توصیه هایی اخالقی در مورد رابطه 
و  نموده  بیان  و خوشبختی  یمان  ا
به اوصاف پنج گانه در تقویت قلب 

شامل: سکوت، کم خوری،
حمیده:  ملکات  اصول  و  می پردازد  ذکر  دوام  کناره گیری،  و  عزلت   
با این جمله  حکمت، عفت، شجاعت و عدالت را نام برده و کتاب را 
به پایان می برد: »این که کتاب روش خوشبختی و توصیه به خواهران 

ایمانی به پایان رسید«.

روشخوشبختی
راهکارهای  از  نماز در خانواده می توان  برای فرهنگ سازی 

متعدد استفاده کرد که به برخی اشاره می شود:

* الگوسازی عملی
آثار  و  بخوانیم  نماز  وقت  اول  مرتب  به طور  خود  خانه  ر  د
نظم  مانند  شود  آشکار  دیگران  و  ما  خود  برای  وقت  اول  ماز  ن
درس  در  بیشتر  موفقیت  شاداب،  روحیه  و  نشاط  زندگی،  ر  د
و  محترمانه  شخصیت  و  معنوی  و  روحی  آرامش  زندگی،  و 

دورماندن از خطاها و ناهنجاری ها.
با دوستان و خانواده های نمازخوان رفت و آمد خود و برادر 
و  دانشگاه  مدرسه،  در  که  به طوری  کنیم  زیاد  را  خواهرمان  و 

دیدارهای فامیلی نمازها به جماعت خوانده شود.
تجربه حس معنوی و شکرگزاری و حال نماز خواندن را در 
شرایطی مانند: رفتن به مسجد و زیارت برای اعضای خانواده 
آرامش معنوی  به طوری که لذت عبادت و حس  فراهم کنیم، 

نماز به خوبی برای آنها تجربه شود.
احساس و عاطفه پدر و مادر و دوستان نمازخوان می توانند با 
ابراز محبت و رابطه صمیمی، عالقه به نماز را در میان اطرافیان 
به وجود آورند و با بیان داستان های عبرت آموز، احساس محبت 
آنها را نسبت به نمازگزاران در دیگران زنده کنند. مثاًل  و عاطفه 
و  نماز  اهمیت  عاشورا،  ظهر  نماز  داستان  بیان  با  می توانید  ما  ش
عالقه به نماز را در مخاطبان خود به وجود آورید. همچنین تالش 
کنید از نماز بزرگان و  نخبه های علمی، فرهنگی و ورزشی در نزد 
ایشان صحبت کنید که با چه اشتیاقی به اقامه نماز می پرداختند. 
در پایان جهت رسیدن به نتیجه مطلوب و عملی شدن آنچه 

تاکنون گفته شد، نکاتی را حتمًا باید لحاظ نمایید:
- متناسب با جایگاهی که طرف مقابل شما از لحاظ سّنی و یا 
نوع ارتباطی که با شما دارد مثل دوست، خواهر، برادر، همسر و 
یا فرزند می توانید از ابزارهای تشویقی متناسب با هر یک استفاده 
کنید. مثاًل برای دختران چادر نماز زیبا و یا جا نماز تهیه کنید و...

- از زور و تحمیل خودداری نمایید چرا که تحمیل، فطرت 
خداداد را آزرده می سازد و او را از خواندن نماز منصرف می کند. 
به شخصیت او به خصوص در جمع دوستان احترام بگذارید و 
از سخت گیری و زیاده روی پرهیز نموده و نماز را سهل و آسان 
در  انسان  که  وقتی  میزان  او متذکر شوید که  به  و  جلوه دهید 
با  مقایسه  در  می نماید  صرف  نماز  برای  روز،  ساعت   24 ول  ط
برای خواب و خوراک و حتی دیدن فیلم و...  انسان  وقتی که 

بسیار اندک است.
یا احادیثی که در مورد اهمیت  - همچنین می توانید آیات 

نماز است در معرض دید فرزندان نصب کنید.
- فضای مناسب را جهت اقامه نماز فراهم نمایید.

- بهترین روشی که از سوی معصومین)علیهم السالم( برای جذب 
دیگران به راه خدا معرفی شده این است که خودمان با اشتیاق 
و عالقه به احکام دینی عمل کنیم و همیشه به دستورات دینی 

پایبند باشیم.

فرهنگسازینمازدرخانواده
ل ها

 مث
راز

کردن  نگاه  و  حجاب  و  نامحرم  و  محرم  سأله  م
مضّر،  و  ناسالم  معاشرت های  و  نکردن  نگاه  و 
شده  تأکید  این قدر  اسالم  در  که  چیزهایی  ین  ا
اسالم  از  که  جاهایی  و  کشورها  از  بعضی  در  و 
اگر چه یک  این ها  نمی شود،  رعایت  این ها  دورند، 
اّما  می آورد،  وجود  به  مرد  و  زن  برای  حدودیتی  م
برای  خانواده،  حفظ  برای  مقّدس  شارع  را  ین ها  ا
ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده 
است که اگر در همین چیزها هر انسانی تدبیر کند و 
تأمل بکند، حکمت های بسیار بزرگی را خواهد دید.

٭ ٭ ٭
این که شما می بینید در اسالم محرم و نامحرم 
این ها  است،  این ها مطرح  و  مرد  و  و جدایی زن 
دقیق ترین  جزو  این ها  نیست.  ارتجاعی  سایل  م
مهم تریِن  از  یکی  است.  بشری  و  انسانی  سایل  م
آن، این است که بنیان خانواده مستحکم می ماند. 
وفاداری  احساس  هم  به  شوهر  و  زن  ون  چ
این  نمی گیرند،  قرار  موِضع حسادت  در  می کنند، 

خیلی مسأله مهمی است.
٭ ٭ ٭

این حجابی که اسالم درست کرده است، این 
نگاهی که اسالم منع کرده است، این معاشرتی 
که اسالم ممنوع قرار داده است، برای این است 
یک  روی  محّبت هایتان  و  دل هایتان  شما  ه  ک
و هم شما  خانم ها  متمرکز شود. هم شما  قطه  ن

آقایان.
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* جامی که می نوشیم...
الی  کرده ام  فرو  را  سرم  که  است  دتی  م
کتاب هایم و فقط درس می خوانم. هر ازگاهی 
مهمانداری،   خانه داری،  می کنم  بلند  ر  س
به  ولی  می کنم  هم  بچه داری  و  مسرداری  ه

جز برنامه امتحاناتم به چیزی فکر نمی کنم.
دخترم هم مثل بقیه دختربچه ها سرش را فرو کرده الی 
مادری  عروسکی  برای  گاهی  از  هر  اسباب بازی ها.  بد  س
می کند و برای دیگری به خرید می رود ولی جز به بازی کردنش 

فکر نمی کند.
مرِد خانه ام مدتی است سر خود را فرو کرده الی فیلم های 
از  کتاب  و  و حساب  هرازگاهی سربلند می کند  ولی  لویزیون  ت

سر می گرد…
اینها کمی از مشغله های اعضای یک خانواده سه نفره است.
پرداخته  و  ساخته  یا  که  هستیم  مشغله هایی  درگیر  مه  ه
خودمان است برای خودمان و یا دیگران برایمان مهیا کرده اند.
اعضای  ولی مدتی است مشغله غالب  داریم  همه مشغله 

خانواده بزرگ دنیا، جام جهانی شده است؛
جامی که دنیا سر می کشد تا مستانه مثل کبک سر خود را 

در برفی فرو کند که برایش مهیا کرده اند…
برف عجیبی است؛ در این تابستان داغ، احساساتمان را به 

نقطه جوش می رساند و عقلمان را به نقطه انجماد…

از کار می ایستد و احساسات در جوی محدودی که  عقل 
برایش حفر کرده اند جریان پیدا می کند و جریان سازی می کند.
عملیات ها که با موفقیت انجام شد می آیند برف ها را جمع 

کنند. ناچارًا دنیا سر از برف بیرون می آورد.
که  جامی  مستی  و  شود  آب  عقل ها  و  پلک ها  یخ  بیاید  ا  ت

نوشیده بودیم، بپرد؛
رد پایشان را از ماجراهایی که بی اهمیت پنداشتیم پاک می کنند 
و سفیر صلح می شوند. پاک هم نکنند فرقی نمی کند کسی خبر 

کوتاه روزنامه تاریخ گذشته را به قصد یافتن متهم مرور نمی کند…
همه مشغله داریم ولی گاهی اهمیت مشغله ها کاذب است. 

این مطلب را وقتی می فهمیم که درگیر آن مشغله نباشیم.
بعضی مشغله ها  نمی شویم گاهی  باشیم متوجه  درگیر که 

الالیی اند تا مارا بخوابانند و آرمان هایمان را بمیرانند…
و آدم بی آرمان موجود متحرکی است با عقلی مسخ شده که 

حتی نمی تواند جهت تحرکش را اراده کند…
نمی گویم از این جام ننوش و سر در هیچ برفی فرو نکن

فقط می گویم به هرچه مشغولی، هر از گاهی سر بلند کن؛ 
چون گاهی اهمیت مشغله ها کاذب است.

تیز کنی الی سوت ها و شیپورهای جام  این روزها گوش 
جهانی ناله های یمن را می شنوی 

گوش تیز کن مبادا وجدانت را خواب ببرد…
* شیما حمیداوی

و  کش  خاله،  صدای  شنیدن  با 
را  چشمم  درز  و  دادم  خودم  به  قوسی 
باز کردم. باد شاخه های درخت را تکان 
می داد و امتداد نور خورشید به صورتم 

را قطع و وصل می کرد.
منتظر  و  می زد  غر  ریز  یک  خاله 

جواب سوال هایش بود:
حساب  به  نکنه،  درد  دستت  آمنه! 
خودت اومدی اینجا که درس بخونی؟ 
یه  ندارم  جرأت  من  یعنی  بخوابی؟  یا 
کتابت  باید  برم؟  کنم  ول  رو  تو  دقیقه 
اگه  بدی؟  لم  راحت  و  کنی  بغل  و 
مامانت چی  به  تجدید شدی، من  فردا 
من  نداره،  ربطی  من  به  بدم؟  جواب 
تخت  اینجا  میای  میگم  بهشون  که 

می گیری می خوابی.
هیچی  من  و  می کرد  غرغر  خاله 
نور  شدن  وصل  و  قطع  با  نمی گفتم. 
درشت  و  ریز  را  چشمانم  خورشید، 
می کردم و توی دلم به همه سوال هایش 

جواب می دادم.
می دهد،  مزه  خیلی  خدا  به  خاله، 
نیست.  خودم  دست  کنم؟  چکار  خب 
چنان  بودی،  من  جای  اگه  خودتم 
می خوابیدی که خواب هفت پادشاه رو 

ببینی.
واقعًا بعد از خوردن دمپختک گوشت 
و عدس بی بی با دوغ محلی و سبزی، 
و دراز کشیدن روی علف های باغ، که 
خنکی اش تا مغز استخوانت فرو می رود 
و گداز جانت را فرو می نشاند، و خواندن 
چنان  بهار،  فصل  در  هم  آن  کتاب، 
خواب لذت بخشی دارد که اصاًل وصف 
شدنی نیست، فقط باید تجربه اش کنی.
و  سرزنش  داشت  همچنان  خاله 
شماتتم می کرد، و بحثش رسیده بود به 

اینجایی که االن هستم.
خاله، جونم، عمرم، درستو بخون، به 
یه جایی برسی، بری دانشگاه برا خودت 
خودت  جیب  تو  دستت  بشی،  کسی 

*  آمنه میرشکاری

خاطراتنوهگلماهی
)درباره بحران آب(

باشه...
را  بی خیال، حرف هایش  بی خیال  اما من،   

از یک گوش می شنیدم و از گوش 
چشمان  با  و  می کردم  بیرون  دیگر 
درخت  روی  زردآلوهای  خواب آلود، 

را می شمردم.
خاله، همیشه می گفت:تا دیدی 
درخت،  روی  از  خودش  زردآلویی، 
که  بخورش،  و  بردار  افتاد،  پایین 
رسیده  رسیده هست. و حاال، من، 
میان حرف های تلخ خاله، فقط یک 
زردآلوی رسیده شیرین می خواستم 
و  افتادن  این  و  بیفتد.  خودش  که 
رفتن پای جوی آب، به بهانه شستن
                  زردآلو، تنها راه نجات
                  من از آن فضای خفقان

                      و شماتت بار بود.
و  برداشتم  را  زردآلو  آنکه  از  بعد 
پای جوی آب رفتم، اول ُکپ افتادم 

و همه صورتم را توی آب فرو کردم. از سردی آب، 
 چشمان خواب آلود و داغم چنان یخ کردند که 
        دیگر محال بود عیش خواب را به خود ببینند.
از  آوردم، موهای خیسم  بیرون  از آب  را که  سرم 
کنار صورتم آویزان شد و آب، چک چک بر تن عرق 

زده ام می ریخت.        
 شیرینی زردآلو، حالوت این  خنکی را دو چندان 
کرد. به آب جوی، زل زدم، با چنان سرعتی روی هم 
می غلید و می رفت که انگار از زمان حضور در اداره و 

ساعت اداری اش داشت می گذشت.
را  رفتنشان  و  گذاشتم  آب  روی  و چوب  برگ  چند    

نگاه کردم.
        آنقدر تند می رفتند و آب، باال و پایین شان 

می کرد که زود از جلوی چشمم محو شدند.
با شنیدن صدای پای خاله، بلند شدم و راه افتادم. 
درس  مشغول  را  خودم  و  کردم  باز  جلویم  را  کتابم 
خواندن نشان دادم. شروع کردم به قدم زدن وسط 
باغ. علف های باغ چنان بلند و پرپشت شده بود که 
می شد وسط شان دراز کشید و بدون دیده شدن، دِل 

سیری خوابید.
درختی  همه  باغش  توی  خدابیامرزم،  پدربزرگ 
گیالس،  شفتالو،  هلو،  گالبی،  سیب،  بود.  کاشته 
انگور،  انواع  انجیر،  به،  آلوزرد،  و  آلوسیاه  توت، 
عینه  به  را  بهشت  و ملس.  زاغ  و  انار شیرین  بادام، 
می شد دید. بهشتی که همه از قوم و خویش و آشنا و 

رهگذر، متنعم می شدند و بهره می بردند.
دوست  دیگرش  جاهای  از  بیشتر  را  باغ  پایین 
داشتم. درختانی سرسبز و پر و بلند، که به مهربانی 
نوع  همه  و  بودند  کرده  بغل  را  یکدیگر  شاخه های 

میوه ای داشتند.
ویز  و  زیاد جیریک جیریک گنجشک ها  صدای 
کنار  در  کالغ ها،  قار قار  و  پشه ها،  و  زنبورها  ویز 
جو  از  که  روانی  آب  چک چک  و  شرشر  صدای 

می گذشت.
باد خنکی که از روی آب و علف های کف باغ بلند 
صورتت  به  علف،  بوی  و  خنکی  با  همراه  و  می شد 

می خورد.
باغ  توی  بزرگی  خیلی  انجیر  درخت  هست،  یادم 
بود که کنارش چند درخت انگور سیاه و عسگری و 
نکرده  وقت هرس شان  و هیچ  بود  کاشته  بابا  ریش 

باال  انجیر  وجودی  نقطه  آخرین  تا  انگور  تاکهای  بود. 
رفته بودند و با میوه هایی که هیچ وقت نصیب کسی جز 

زنبورها نمی شد، دلبری می کردند.
رخ  رنگ  به،  سبزی  گیالس،  سرخی  زردآلو،  زردی 
رنگین  چنان  انجیر،  و  آلو  تیره  بنفش  و  شفتالو  و  هلو 
ساعت ها،  تا  که  می کرد  درست  را  چشم نوازی  کمان 
فقط محو تماشای شان می شدی و هوس خوردنشان از 

سرت می پرید.
لحظه   لحظه  می کنم،  فکر  روزها  آن  به  که  االن 
آب  جوی  همان  سرعت  به  که  می بینم  را  زندگی ام 

رفتند.
از  مانده،  خاطراتش  فقط  باغ  آن  از  که  سال هاست 
و یک  دانه درشت  انگور  ریگی و خوشه های  تلمبه  آن 
و  ریگی  تلمبه  آن  از  مانده،  نامش  فقط  کیلویی اش، 
درختان سرسبز و انبوه و پرمیوه اش، فقط ریگش مانده. 
جوان ها،  آتش  شد،  کم  و  شور  و  تلخ  که  تلمبه  آب 
کباب،  و  دم  و  دود  و  غلیان  برای  درختانش،  هیزم  از 

مهیا شد.
این ها گوشه هایی از خاطرات »نوه گل ماهی« بود. 
اینک نوه گل ماهی بچه هایش را برای ثبت خاطره، 
آبش،  شوری  از  که  باغی  می برد.  پدرش  باغ  به 
ندارد.  پسته،  نهال های کوچک  و  انار  محصولی جز 
زمین  زیر  لوله های  درون  از  آبش  صدای  که  باغی 
می آید و دست و پایی را میهمان خنکی اش نمی کند، 
آبی که کام خورنده اش را تلخ و صورتش را شوره زار 

می کند.
باغی که از بی آبی، خشک و بی علف است و زیبایی 
جذاب و سرمست کننده ای ندارد و بچه ها برای دیدنش 

شوق و اشتیاقی ندارند.
زدن  چرت  و  آساییدن  دمی  برای  سایه ای  که  باغی 
ندارد و ناگزیر باید درون اتاقک دست ساز پدری خزید و 

میهمان باد پنکه و کولر شد.
خاطره  و خشک سالی،  بی آبی  این وضعیت  با  خدایا 

نوه های من از باغ، چگونه است؟
باغش  دنبال  که  دارد  وجود  زندگی ای  اصاًل 

هستم؟
بحران آب جدی است.

در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
به فکر آیندگان نیز باشیم.

* تبادل لینک چیست؟
این  به  لینک(  )مبادله  لینک  تبادل 
مختلف  وبالگ)سایت(  دو  که  معناست 
در صفحه خود  را  دیگری  لینک  هرکدام 
قرار دهند. مثاًل ما لینک وبالگ شما را در
ما  لینک  عوض  در  هم  شما  و  می دهیم  قرار  خودمان  وبالگ   
لینک)دو  تبادل  فرآیند  این  به  قرار می دهید.  وبالگ خود  در  را 

طرفه( می گویند.
در تبادل لینک، صاحبان وبسایت و یا وبالگ برای افزایش 
بازدیدکنندگان صفحه اینترنتی خود، از یکدیگر درخواست درج 
آدرس اینترنتی وبسایت و یا وبالگ خود در صفحه ی اینترنتی 

هم می کنند.
صفحات  در  شما  وبالگ  لینک  قرارگرفتن  همچنین 
اینترنتی دیگر به هر شکل ممکن نیز مزایای مشابه دارد که در 

ادامه اشاره می شود:

مزایای تبادل لینک و لینک دهی:
1. افزایش رتبه هر دو وبالگ در موتورهای جستجو)تقویت سئو(؛

2. شناخته تر شدن هر دو وبالگ؛
3. افزایش بازدید و تعداد مخاطبین.

چگونه تبادل لینک و لینک دهی کنیم؟
به چند روش می توانید با سایت ها و وبالگ ها تبادل لینک 
کنید یا لینک های خود را در تارنماهای اینترنتی افزایش دهید:
وبالگ ها  و  سایت ها  در  موجود  ما«  با  »ارتباط  صفحه  به   .1
توضیحات  همراه  به  را  خود  اینترنتی  نشانی  و  کنید  مراجعه 
مختصری از موضوع فعالیت هایتان برایشان ارسال کنید و از آن ها 
داشته باشند.  لینک  تبادل  شما  با  مناسب،  قسمت  در  بخواهید 
متقاباًل شما نیز می توانید پیش از اقدام آن ها یا پس از آن، نسبت 

به قراردادن لینک آن سایت/وبالگ در وبالگ خود اقدام کنید.

پیام  ارسال  یا  وبالگ  یک  در  نظر  ارسال  طریق  از   .2
خصوصی، می توانید درخواست خود را برای تبادل لینک با آن 

وبالگ اعالم کنید.
3. نوشتن آدرس وبالگ خود ذیل نظراتی که در سایت ها و 

وبالگ های مختلف ارسال می کنید. 
4. مطلب و محتوای خود )خبر، تصویر، مقاله، داستان و…( را 
که فکر می کنید برای سایت یا یک پایگاه اینترنتی مفید و از سوی 
آن ها قابل انتشار است را به همراه لینک وبالگ خود برای آن ها 

ارسال کنید و از آن ها بخواهید در قسمت مربوطه منتشر کنند. 
5. ساخت صفحه در شبکه های اجتماعی و استفاده از محتوای 
برای  تمایل  صورت  در  مخاطب  تا  لینک.  همراه  به  خود  وبالگ 

مطالعه کامل به صفحه وبالگ تان مراجعه کند. 
6. ارسال لینک مطالب خود از طریق پیام رسان ها به مخاطبین.

تبادل لینک
نکاتی در مورد تبادل لینک:

1. سعی کنید بیشتر با سایت ها و وبالگ هایی که در موضوع 
مشترک با وب سایت یا وبالگ شما فعالیت می کنند، تبادل لینک کنید.
که  کنید  لینک  تبادل  وبالگ هایی  و  سایت ها  با  است  بهتر   .2
بازدیدکننده باالیی دارند. یعنی سایت های پربازدید را برای تبادل لینک 

انتخاب کنید تا لینک وبالگ یا صفحه شما را معرفی یا درج کنند.
صورتی  در  دیگر  وبالگ های  که  داشته باشید  نظر  در   .3
قابل  و  مناسب  محتوای  که  داشت  خواهند  شما  با  را  تعامل  این 
استفاده ای برای مخاطبان داشته باشید. پس حتمًا پیش از آن که 
برای تبادل لینک اقدام کنید، روی محتوای وبالگ خود کار کنید.

4. در تبادل لینک یک طرفه، فقط وبالگی که معرفی می شود، 
دو  لینک  تبادل  لذا  می شود.  بهره مند  لینک دهی  این  مزایای  از 
طرفه که هر دو وبالگ اقدام به معرفی یکدیگر و درج لینک کنند، 

ارزشمند است که باعث تقویت سئوی هر دو صفحه نیز می شود.
* ر.  جمشیدکیانی

ش
وز

آم

»کوثرنت« با هدف نشر راحت تر و سریع تر مطالب به فضای کوثربالگ، به شما این امکان را می دهد که با یک 
کلیک به راحتی به وبالگ خود منتقل شوید و با صرف چند ثانیه وقت بتوانید مطلبتان را در وبالگ خود منتشر کنید.
در زیر پست هایی که شما در شبکه منتشر کرده اید آیکون کوثربالگ را می توانید ببینید. این آیکون فقط 

برای شما قابل مشاهده است و کاربران دیگر نمی توانند آن را ببینند.)تصویر شماره ۱(

برای شما  یا سه وبالگ داشته باشید  اگر دو  آیکون کوثربالگ کلیک کنید.  انجام دهید:روی  را  زیر  مراحل 
کادری باز می شود. با زدن ضربه روی کادر، لیست وبالگ های شما نمایش داده می شود و شما می توانید وبالگ 

مقصد خود را انتخاب کنبد.)تصویر شماره ۲(
پس از انتخاب وبالگ مقصد، روی اشتراک گذاری 
کلیک کنید تا به میزکار وبالگ مورد نظر منتقل شوید.
کافی است عنوان مطلب را بنویسید و با کلیک روی 
مطلب  صفحه(  باالی  راست  سمت  )در  انتشار  دکمه 

خود را در وبالگ منتشر کنید.
اگر میخواهید ویژگی های دیگری به مطلب بیفزایید 
روی عالمت چرخ دنده کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات 

مورد نظر را روی مطلب اعمال کنید.)تصویر شماره ۳(

پس از کلیک بر روی چرخ دنده شما می توانید کلیدواژه به مطلب اضافه 
اضافه  موضوع جدیدی  یا  و  کنید  تعیین  را  آن  موضوعات  یا  موضوع  کنید، 
کنید و با ضربه به روی نوارابزاری که در انتهای مطلب وجود دارد تغییرات و 
ویرایش های مورد نظرتان را اعمال کنید و سپس منتشر کنید. اگر می خواهید 
مطلب دیگران را در وبالگ خود منتشر کنید:روی عالمت بازنشر که در زیر 

همه پست ها وجود دارد کلیک کنید.)تصویر شماره ۴(

از کادری که فعال می شود گزینه سایر شبکه ها را انتخاب کنید تا لیست 
شبکه ها و پیام رسانهای فعال روی دستگاه شما نمایش داده شود. )تصویر شماره 5(

       از این لیست کوثربالگ را انتخاب کنید.
در کادری که باز می شود، وبالگ مقصد را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید اگر مطلب انتخاب شده حاوی عکس 
مقصد  وبالگ  انتخاب  بر  عالوه  باشد،  دیگری  فایل  یا 
می توانید تعیین کنید مطلب مورد نظر را به صورت پست در 
وبالگ خود منتشر کنید)با کلیک بر روی مطلب جدید( یا آن 
را به صورت فایل در فایلهای وبالگتان ذخیره کنید)با کلیک 
روی فایل های وبالگ( و در هنگام لزوم از آن استفاده کنید.
بنابراین شما می توانید فایل ها و عکس های خوشایند خود 
در کوثرنت را به راحتی در فایل های وبالگ خود ذخیره کنید.
* رقیه رحیمی

ینانتشارمطلباز»کوثرنت«به»کوثربالگ«درنسخهموبایلی
کمپ

خانه  تمام  که  بود  کجا  حواسمان  مگر 
زندگی مان را پر کردیم از اجناس خارجی که 
ظرف های  این  :»ببین  که  بدهیم  پز  حاال 
سال  اندی  و   30 مال  فرانسوی  کریستال 
شفاف  است  هنوز  که  هنوز  است  پیش 

شفاف مثل آینه«
حاال گیرم این ظرف های 30 ساله هنوز 

هم نو مانده باشد که چی؟
مرد  ببینیم  که  دارد  ارزش  آیا  واقعًا 
همسایه بیکارشده است و همسرش مجبور 
عهده  به  را  دکتر  فالن  خانه  نظافت  است 
فرزندانش  مدرسه  مخارج  بتواند  تا  بگیرد 
آنقدر افسرده شده که دیگر حتی  را بدهد. 
از  را  نذری  آش  کاسه  بیاید  ندارد  حوصله 

دست مان بگیرد!
آیا خرید آن همه ظروف چینی 50 سال 
پیش که به قول خودمان »آخ نگفته« ارزش 
جا خواستگاری  پسر همسایه، هر  که  دارد 
می رود به خاطر بیکاری، جواب رد بشنود و 
معتاد دزدی شود، که همه اش بترسیم اگر 
یک لحظه سرکوچه حواسمان پرت صحبت 

شد، او از منزلمان دزدی کند!
ظروف  انواع  تلمبارکردن  و  خرید  آیا 
از  )آنهم  سال  در  یک بار  شاید  که  خارجی 
شود  استفاده  باید  خمس(  پرداخت  ترس 
ارزش این را دارد که هر روز دعواهای زن 

و شوهری همسایه را بشنویم؟
حواسمان را خوب جمع نکردیم خودمان 
نا امن کردیم واالن که  کوچه محل مان را 
نگاه می کنیم دربرخی از منال یک معتاد، 
آرامش  و  دزد می بینیم  و یک  افسرده  یک 
خودمان  دست  با  خودمان  را  زندگی مان 

برهم زده ایم.
* به قلم طاهره میرزایی

حواسمانکجابود؟؟

تبادل لینک و لینک دهی

به بهانه جام جهانی فوتبال


