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حرف  ما در هفته   وحدت  و به  عنوان  پيام  وحدت  اين  

است  كه  مسلمانان  بيايند با هم  متحد بشوند و با 
يكديگر دشمنی  نكنند. محور هم  كتاب  خدا و سنت  

نبی اكرم )صلي الله عليه واله وسلم ( و شريعت  اسالمی  باشد. اين  
حرف ، حرف  بدی  نيست . اين  حرف ، حرفی  است  كه  

هر عاقل  بی غرض  و منصفی ، آن  را قبول  خواهد كرد. 

عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 
خواهران مطرح کرد

گرگانی  علوی  العظمی  آیت الله 
تصریح کرد: به گونه ای نباشد که 
پاسخ  باشند  انتظار داشته  همه 
روحانیت  از  را  خود  شبهات 
است  الزم  بلکه  کنند،  دریافت 
این  به  نیز  بانوان  ویژه  به  افراد 
افزون بر  بوده،  آشنا  مسائل 
بتوانند  آن ها،  تحلیل  و  تجزیه 
پاسخگوی شبهات همجنسان 

خود باشند.
بانو  از  تقلید  مرجع  این 

عالم  عنوان  به  امین  مجتهده 
در  او  گفت:  و  کرد  یاد  کامل 
زمینه کالم، فلسفه و... فعالیت 
درسش  جلسات  و  بود  کرده 
می شد،  برگزار  اصفهان  در  که 
بسیار با استقبال همراه می شد.
که  همانگونه  افزود:  وی 
مجتهده  بانو  وجود  گذشته  در 
جامعه  برای  افتخاری  امین 
نیازمندیم  اکنون  بود،  بانوان 
چنین بانوان مجتهده ای  داشته 

برای  افتخاراتی  این ها  باشیم. 
چندین  باید  هستند.  بانوان 

مجتهده هایی داشته باشیم.
آیت الله العظمی علوی گرگانی 
با بیان این که باید بانوان مبلغه و 
دین  تبلیغ  به  تا  باشند  معلمه  ای 
نباید  تبلیغ  این  گفت:  بپردازند، 
به کشور منحصر شود، بلکه باید 
این  از  نیز  بین المللی  عرصه  در 

بانوان بهره برد.
عرصه  در  کرد:  اظهار  وی 

با  می توانند  بهتر  بانوان  تبلیغ 
برقرار  ارتباط  خود  همجنسان 
مردان  سخنان  البته  کنند، 
بیان  ولی  است،  تأثیرگذار  نیز 
مسائل دینی از سوی بانوان به 
همجنسان تأثیر بیشتری دارد.
این مرجع تقلید با تأکید بر 
این که باید در تمام عرصه ها و 
مسائل دینی بانوانی را پرورش 
این  کرد:  اظهار  دهیم، 
صدور  در  می توانند  بزرگواران 

انقالب نیز کارآمد باشند.
اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
از  منظور  امام)ره(  فرموده 
گشایی  کشور  انقالب  صدور 
و  علمی  صدور  بلکه  نیست، 
صدور  است.  انقالب  منطقی 
کسب  با  نیز  انقالب  علمی 

دانش محقق می شود.
گرگانی  علوی  العظمی  آیت الله 
در بخش پایانی سخنان خود ضمن 
»حجت االسالم  خدمات  از  تقدیر 

والمسلمین محمودرضا جمشیدی« 
علمیه  حوزه های  مسئوالن  و 
بر  آرزومندیم  کرد:  اظهار  خواهران 
مرکز  این  موفقیت های  و  توفیقات 

افزوده شود.
ابتدای  در  است،  گفتنی 
»حجت االسالم  دیدار  این 
معاون  حصاری«،  اکبر  علی 
علمیه  حوزه های  پژوهش 
از  گزارشی  کشور  خواهران 

عملکرد این معاونت ارائه داد

»آیت الله العظمی علوی گرگانی« در دیدار مسئوالن پژوهش حوزه های علمیه خواهران با معظم له خواستار شد:

فعالیتبانوانطلبهدرعرصهبینالملل
بیان  با  تقلید شیعیان  مرجع 
و  مبلغه  بانوان  باید  این که 
معلمه  ای باشند تا به تبلیغ دین 
بپردازند، »آیت الله العظمی  سید 
در  گرگانی«   علوی  محمدعلی 
دیدار مسئوالن معاونت پژوهش 
خواهران  علمیه  حوزه های 
امر  را  پژوهش  باایشان  کشور 

مقدسی دانست.
به  اشاره  با  تقلید  مرجع  این 
روایت نبی اکرم)ص( که می فرمایند: 
»َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌه َعَلی ُکلِّ ُمْسِلٍم 
ُبَغاَه  ُیِحبُّ  َه  اللَّ ِإنَّ  اَل 

َ
أ مسلمة  و 

علما  از  برخی  کرد:  تصریح  اْلِعْلِم« 
برای  دانش  کسب  که  دارند  تأکید 

»مسلم« و »مسلمه« الزم است.
را  احکام  اسالم  افزود:  وی 
بیشتر به اعتبار مردان مخاطب 
قرار می دهد، با این وجود طلب 

علم منحصر به مردان نیست.
علوی  العظمی  آیت الله 
گرگانی با تأکید بر این که علم به 
یادآور  ذات خود مطلوب است، 
شد: شرایط مکانی و زمانی نیز 

در مطلوبیت علم تأثیر دارد.
وی ادامه داد: در روایت بیان 
و  نور  َمَثل  علم،  َمَثل  که  شده 
است.  تاریکی  َمَثل  جهل،  َمَثل 
به  دارند  دوست  افراد  بیشتر 
آن ها  ولی  باشند،  دانش  دنبال 
نمی روند،  دانش  دنبال  به  که 

نمی دانند تاریکی چیست.
ادامه  در  تقلید  مرجع  این 
را  مجازی  سخنان خود فضای 
برای  دشمن  ابزارهای  از  یکی 
و  دانست  اسالم  به  زدن  ضربه 
به  در عصر حاضر  عنوان کرد: 
وسیله فضای مجازی اطالعات 
پیدا  نشر  جهان  در  سرعت  به 
ابزار  این  از  دشمنان  و  می کند 
برای شبهه افکنی بهره می برند.
مردان  باید  کرد:  تأکید  وی 
دینی  مسائل  به  نسبت  زنان  و 
پاسخگوی  بتوانند  بوده،  آشنا 
وسیله  به  شده  ایجاد  شبهات 
دشمن باشند. الزم است همه 
در  سپر  همانند  علم  کسب  با 
برابر هجمه دشمن عمل کنند.

صورت  پژوهشی  اقدامات  از  تقدیر  با  علمیه  های  حوزه  مدیر 
گرفته در حوزه های علمیه خواهران، گفت: توجه به پژوهش از 

کارکردهای مثبت این نهاد حوزوی محسوب می شود.
از  بازدید  در حاشیه  بوشهری«   »آیت الله سیدهاشم حسینی   
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و در جمع اساتید و مدیران این 
مرکز، اظهار کرد: امیدواریم همواره پیشرفت خوب و روز افزونی را 

در عرصه پژوهش حوزه علمیه خواهران شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه باید بررسی کرد که پژوهش در رشد و اعتالی 
امروز  کرد:  تصریح  است،  داشته  نقشی  چه  اسالم  مبین  دین 
طالب ما باید با مراجعه به آثار مفسران و علمای بزرگی مانند سید 
علمی  بزرگان  سایر  و  مجلسی  عالمه  جواهر،   صاحب  مرتضی، 

اسالمی از آنان در تحقیق و پژوهش الگو بگیرند.
مدیر حوزه های علمیه، توجه به پژوهش را از کارکردهای مثبت 
حوزه های علمیه خواهران در کنار امر آموزش و تبلیغ عنوان کرد 
نگاه ژرف مدیریت حوزه  و  رویکرد مثبت  اتخاذ  با  ابراز داشت:  و 
نسبتا  زیرساخت های  پژوهش،  بخش  به  خواهران  علمیه  های 

قابل توجهی ایجاد شده است.
آیت الله حسینی بوشهری همچنین با گالیه از اجرایی نشدن 
شعار زیبا و جذاب »آموزش پژوهش محور« در حوزه های علمیه 
خواهران و برادران، گفت: شعار »آموزش پژوهش محور« را هنوز 
باشد، در  باید صاحبخانه  پژوهش  ایم؛  نکرده  اجرایی  و  عملیاتی 

حالی که هنوز مهمان است.
وی بر ضرورت آغاز کار مشترک حوزه علمیه خواهران و برادران 
در راستای اجرای آموزش پژوهش محور تاکید کرد و ابراز داشت: 
البته حوزه خواهران در زمینه تدوین متون جلوتر از حوزه برادران 

بوده، چرا که معذورات کمتری داشته است.
معظم  مقام  ژرف  توجه  به  اشاره  با  بوشهری  الله حسینی  آیت 
رهبری به مسئله پژوهش، اظهار داشت: روزهای دوشنبه گروه 
های مختلفی خدمت رهبری می رسند؛ اخیرا با حضور جمعی از 
بودیم  ایشان رسیده  اعضای کنگره مرحوم سید مرتضی خدمت 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  پژوهشی  گزارشی  نیز  نفت  وزیر  و 
هر  »در  فرمود  انقالب  معظم  رهبر  که  داد  ارائه  انرژی  عرصه 
کار  آغاز کردیم،  پژوهش  نقطه  از  را  اقدامات خود  زمینه ای که 
دارای بنیان و اساس صحیح بود و در هر عرصه ای که توجهی به 

پژوهش صورت نگرفت، کار بی اساس ماند«.

از  شناسی  آسیب  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
پژوهش ها پرداخت و اظهار داشت: اگرچه این آسیب ها رو به 
کاهش است، اما همچنان وجود دارد که باید به صفر برسد؛ یکی 
آنهاست؛  بخشی  عمق  عدم  فعلی  های  پژوهش  مشکالت  از 
گاهی مقاالت زیادی برای جشنواره ها ارسال می شود اما عمق، 

غنابخشی و بررسی ریشه ای وجود ندارد.
اخالق  رعایت  هنوز  اینکه  از  انتقاد  با  مدرسین  جامعه  معاون 
پژوهشی صورت نمی گیرد، ابراز داشت: نقل کردن در کارهای 
متنی  کاری  کپی  گاهی  اما  ندارد،  ایرادی  تالیفات  و  پژوهشی 

صورت می گیرد.
یکی  را  سنجی  نیاز  به  توجه  عدم  بوشهری  حسینی  الله  آیت 
دیگر از آسیب های پژوهش ها عنوان کرد و گفت: در بسیاری 
از پژوهش ها به نیاز جامعه اسالمی و نظام و حوزه توجهی نشده 

است.
پژوهشی  مراکز  اطالعاتی  و  علمی  تبادالت  ضرورت  بر  وی 
تاکید کرد و گفت: باید نیازها رصد و توزیع شود تا از موازی کاری 

ممانعت به عمل آید.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، با اشاره به توهین جرجی 
آداب اللغه  کتاب  در  فرد  این  گفت:  شیعیان  به  آثارش  در  زیدان 
و  نبوده  خاصی  چیز  تشیع  گفته  و  کرده  حمله  تشیع  به  العربیه 
می توان از آن به عنوان مجموعه کوچکی یاد کرد که دیگر از آن 

هیچ اثری وجود ندارد.
میان  فراوانی  توهین،  بحث های  این  از  پس  داد:  ادامه  وی 
از  این توهین ها داده شده و  به  پاسخ مناسبی  تا  انجام شد  علما 
در  کاشف الغطاء  سید  راستا  این  در  که  شود  دفاع  اسالم  حریم 
نقدی عالمانه به جرجی زیدان پاسخ داد که این اقدام نمونه ای از 
هزاران کار ارزشمندی است که توسط علما و محققان بزرگ برای 

دفاع از ارزش های اسالمی صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از آثار گران بهای 
علمای دینی در اختیارمان نیست، مطرح کرد: زمانی که غربی ها 
آثار  این  از  بسیاری  کردند  تاز  و  تاخت  اسالمی  کشورهای  به 
نگهداری  موزه های خود  در  اکنون  و  بردند  یغما  به  را  گرانسنگ 

می کنند و دست ما از این آثار کوتاه است.
حوزه  رویکرد  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  برجسته  مدرس  این 
علمیه  حوزه  کرد:  تاکنون  بیان  تاسیس  بدو  از  خواهران  علمیه 
خواهران توانسته جنبش قابل قبولی داشته باشد ولی باید پژوهش 

در حوزه های علمیه از حاشیه به متن بیاید.
مدیر حوزه های علمیه در پایان بر لزوم حمایت مالی و تشویق 
های الزم از پژوهشگران تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی آثار در 
قم وجود دارد؛ اما گاهی نویسندگان و مولفان برای دریافت یک 
وام معمولی عاجز و ناتوان هستند و نهادی وجود ندارد که از آنها 

حمایت کند.

آیت الله حسینی بوشهری در جمع مسوولین حوزه علمیه خواهران تصریح کرد:

کاردکرد موفق حوزه علمیه خواهران در عرصه پژوهش  

»خانم فریبا عالسوند« در بازدید از مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران، گفت: این مرکز از ابتدای کار تاکنون از نظر 
کمی و کیفی کار بسیار بزرگ و با اهمیتی را انجام داده است.
عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران به 
نقاط آسیب و ضعفی که در عرصه پژوهش حوزه های علمیه 
وجود دارد اشاره کرد و گفت: نقاط آسیب موجود در عرصه 

پژوهش دامنگیر حوزه نیز شده است.
وی با تاکید بر لزوم ارائه پژوهش های »شناسنامه دار« در 
عرصه پژوهش از سوی حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: 
باید پژوهش های حوزه مورد قبول پژوهشگران مسلم حوزه و 

خارج از حوزه باشد.
نقد قرار  باید کارمان را در معرض  اینکه  بیان  با  عالسوند 
دهیم اضافه کرد: مالحظات در زمینه نقد موجب توقف رشد 

می شود.

از  یکی  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو 
عوامل موثر در افزایش توان پژوهشی طالب را فعالیت های 
تبلیغی دانست و ادامه داد: مبلغان فاخری که در بین حوزه و 
مردم در ارتباط هستند و کار تبلیغی انجام می دهند می توانند 
پژوهشگران خوبی هم باشند زیرا پیشرفت در عرصه پژوهش 

وابسته به عینیت ها است.
وی به خال فقدان موسسات پژوهشی در حوزه های علمیه 
سبب  پژوهشی  موسسات  نبود  کرد:  بیان  و  اشاره  خواهران 
پژوهشی  موسسات  می شود.  پژوهش  امر  در  مشکل  ایجاد 
اگر طالب را وارد دانش های بین رشته ای کند نتیجه بخش تر 

خواهد بود.
خواهران  علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  عضو 
کارشناسی  و  )کارشناسی  سه  و  دو  سطح  در  طالب  افزود: 
با مباحث پژوهشی  ارشد( در حال تمرین، تحقیق و آشنایی 
هستند و در سطح چهار می توانند کارهای پژوهشی قوی تری 

انجام دهند.  
ورود  منظور  به  قوی،  فیلترهای  ایجاد  ضرورت  عالسوند 
را  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تحصیلی  باالتر  سطوح  به 
یادآور شد و خاطرنشان کرد: هنگامی که موسسه تحصیالت 
تکمیلی سطح سه راه اندازی می کنیم طبیعی است که طالب 
پس از فارغ التحصیلی به دنبال ادامه تحصیل در سطح چهار 
باشند ، ما باید برای ورود به مقطع سطح چهار فیلترهایی در 
تربیت  پژوهشگر  و  کارآمد  طلبه  مایلیم  اگر  که  بگیریم  نظر 

شود باید از آنها عبور کند.
استاد  دارای  باید  حوزه  کرد:  خاطرنشان  عالسوند 
پژوهش محور باشد و هنگامی که استاد پژوهش محور نباشد 
پژوهش محور  می کند  تربیت  که  افرادی  که  است  روشن 

نیستند.

 استقبال از نقد شدن پژوهش های حوزوی

تقدیر از مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران 

کشور در پنجمن 
گردهمایی مشتریان 

چارگون 

بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
در محکومیت وقایع اخیر نیجریه

نیجریه  شیعیان  رهبر  منزل  تخریب  و  حمله  بقیة الله االعظم)عج(،  حسینیة  تخریب  و  هجوم 
مرد  و  زن   کودک  صدها  کشانیدن  خون  و  خاک  به  و  زکزاکی«  والمسلمین  »حجت االسالم 

جنایتی نیست که هیچ دولت و ملت آزاده ای در برابر آن سکوت کند.

کاردکرد موفق 
حوزه علمیه 
خواهران در 

عرصه پژوهش  

»آیت الله حسینی بوشهری« 
در جمع مسوولین حوزه علمیه 

خواهران تصریح کرد:

همزمان با اجالس مدیران استانی و 
معاونان اداری و مالی انجام شد؛

تقدیر از معاونان 
مالی برتر حوزه های 

علمیه خواهران 

سبک زندگی 
اسالمی نیازمند 

نگاه توحیدی 
است

»دکتر علی الریجانی« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران 

کریمه اهل بیت)علیهم السالم(:

از آرمان های امام)ره( و 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 

کوتاه نخواهیم آمد

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:
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جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
و  مالی  اداری  معاونان  و  استانی  مدیران  جمع  در 
آموزشی حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
نسبت  نمی تواند  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت: 

به سرنوشت کشور بی تفاوت باشد.
نهاد  و  نظام  انقالب،  به  نسبت  افزود:  وی 
والیت فقیه مسؤولیت داریم و باید این مسؤولیت 

را در وقت خود انجام دهیم.
درباره  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  عملکرد 
انتخابات پیش رو تأکید کرد: نوع ورود حوزه های 
مشخص  مجلس  انتخابات  در  خواهران  علمیه 
هیچ  گذشته  انتخابات  سایر  همانند  و  است 
ستاد  مشخص  شکل  به  مدیریتی  و  مدرسه 

انتخاباتی کاندیدای خاصی نخواهد شد.
وی یادآور شد: مطلقًا هیچ فردی اجازه ندارد 
به نام حوزه و مدرسه در یک حرکت سازماندهی 

شده برای کاندیدای خاصی تبلیغ کند.
همچنین  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اظهار کرد: مدارس در موضوع حضور کاندیداها 
نیز  مدرسه  فضای  در  انتخاباتی  تبلیغات  ایام  در 

باید بر اساس قانون عمل کنند.
وی ادامه داد: البته حوزه های علمیه خواهران وظیفه 
تشویق افراد برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و 
بیان شاخص های کاندیدای اصلح را بر اساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دارند، ولی به دنبال جریان و 

یا دسته خاصی حرکت نخواهند کرد.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی با بیان 
وارد دعواهای سیاسی میان جریان ها  ما  این که 
و  نظام  قرمز  خطوط  از  که  زمانی  تا  گروه ها  و 
نکرده اند،  عبور  العالی(   رهبری)مدظله  معظم  مقام 
هر  برابر  در  باید  ولی  شد:  یادآور  نمی شویم، 
کند،  عبور  قرمز  خطوط  از  بخواهد  که  جریانی 

موضع خود را مشخص کنیم.
وی عنوان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( فتنه سبب ایجاد غبار می شود که بزرگان باید با 

موضع گیری مناسب خود به ایفای نقش بپردازند. در 
مسیر انقالب و آرمان های امام راحل و رهبر معظم 

انقالب)مدظله العالی( کوتاه نخواهیم آمد.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی در بخش 
رهبری  خبرگان  این که  بیان  با  سخنان  از  دیگری 
است،  تأثیرگذاری  و  حساس  مهم،  بسیار  نهاد 
گفت: وظیفه این مجلس عمل در بزنگاه ها است.

بر  تأکید  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حضور افراد فقیه و  خوش سابقه در اسالم و همراهی 
با نهاد والیت در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
و  َاعالم  نظر  رهبری  خبرگان  انتخابات  در  مسلما 
بزرگان حوزه از جمله جامعه مدرسین بسیار مهم است.
ستاد  بماهوحوزه  حوزه  البته  داد:  ادامه  وی 
انتخاباتی کاندیدای خاصی نخواهد شد، ولی به 
عنوان نهاد بزرگ حوزه های علمیه خواهران باید 
شاخص  های  و  باشیم  داشته  توجه  انتخابات  به 
بیان شده از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 

بزرگان و َاعالم حوزه را در نظر داشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی با آرزوی 
سالمتی و طول عمر برای رهبر معظم انقالب)مدظله 

العالی(، ایشان را سرمایه اسالم و جهان دانست.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در بخش 
نظام  به  توجه  بر  تأکید  با  خود  سخنان  از  دیگری 
تعلیم و تربیت از سوی مدیران حوزوی گفت: اساس 
با  کار  این  و  انسان سازی است  بر  حوزه های علمیه 
قبال  در  همه  می گیرد.  صورت  طلبه  خود  تربیت 

طالب مسؤول هستیم و نباید از آن غفلت کنیم.
از  فارغ  اگر مدیری  ادامه داد: همچنین  وی 
سبب  می تواند  کند،  عمل  سیاسی  جریان های 

همگرایی آن منطقه یا استان شود.
تقویت  المسلمین جمشیدی  و  حجت االسالم 
را  اجتماعی  آسیب های  رفع  و  اسالم  فرهنگ 
خواهران  علمیه  حوزه های  کارکردهای  جمله  از 
انگیزه خدمت  بیان کرد: خوشبختانه  و  برشمرد 
بدون  و بسیاری  باال است  خواهران طلبه بسیار 
شهرهای  در  تبلیغ  امر  به  داشتی  چشم  هیچ 

مختلف می پردازند.

با  و  دانست  الهی  امانت های  را  طالب  وی 
آن ها  قبال  در  مسؤوالن  وظیفه  انجام  بر  تأکید 
علمیه  حوزه های  اصلی  صاحب  کرد:  اظهار 
تنها  ما  و  هستند  االمر)عج(  صاحب  خواهران 

کارگزار و خادم هستیم.
برادران اهل  از  یادآور شد: شیخ زکزاکی  وی 
و  راحل  امام  آرمان های  مسیر  در  که  بود  سنت 
انقالب حرکت کرد و پس از مدتی مستبصر شده 
نیز  او  زندگی  حاصل  بازگشت.  نیجریه  کشور  به 

12 میلیون شیعه است.
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خواستار استفاده از ظرفیت های استان ها به ویژه 
خیرین در امر توسعه مدارس علمیه خواهران شد 
و عنوان کرد: این کار باید با حفظ شؤونات حوزه 

صورت گیرد.
وی افزود: مدیران حوز ه ها و مدارس نیز باید 
 ... و  پژوهش  آموزش،  کیفی  و  کمی  ارتقای  به 
طالب توجه داشته باشند. یعنی هدایت و نظارت 
با  کار  این  که  باشند  داشته  برنامه  ها  اجرای  در 

صرف وقت امکان پذیر است.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی هدایت 
و  دانست  جامعه  امام  وظیفه  را  مردم  ارشاد  و 
باید زمینه  یادآور شد: مدیران و مسؤوالن حوزه 

خدمت طالب را فراهم کنند.
سبب  را  خدا  رضای  مسیر  در  خدمت  وی 
ماندگاری کارها عنوان کرد و گفت: امام)ره( با خدا 
معامله کردند و این خود سبب شد که در عرصه 

بین المللی تأثیرگذاری بسیاری داشته باشند.
وی یادآور شد: البته امروز جریان های تکفیری 
به دنبال کور کردن مسیر اسالم ناب  و افراطی 
محمدی)ص( هستند. هر چند عملکرد این گروه ها 
غباری را در عالم به وجود آورده است، ولی اکنون 
شیعه به عنوان یک چهره سالم،  منطقی و مصلح 

شناخته می شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

از آرمان های امام)ره( و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( کوتاه نخواهیم آمد

محکومیت  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
شیعه  و  مسلمان  صدها  کشته شدن  و  نیجریه  اخیر  وقایع 

بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به این 

شرح است:
نیجریه  مسلمانان  از  کثیری  جمع  شدن  کشته  و  شهادت 

از سوی ارتش این کشور، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
هجوم و تخریب حسینیة بقیة الله االعظم)عج(، حمله و تخریب 
منزل رهبر شیعیان نیجریه »حجت االسالم والمسلمین زکزاکی« 
جنایتی  مرد  و  زن   کودک  صدها  کشانیدن  خون  و  خاک  به  و 

نیست که هیچ دولت و ملت آزاده ای در برابر آن سکوت کند.
جنایات  این  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
وحشیانه و سکوت معنادار مجامع بین المللی و مدافع حقوق 
درخواست  نیجریه  مسلمان  مردم  از  و  کرده  محکوم  را  بشر 
می کند که اجازه ندهند که افراد غیرمسئول و وابسته، برادران 
قرار  ستم  و  ظلم  مورد  این چنین  را  شما  بی گناه  و  مسلمان 

دهند.
نظامی  خودسر  عوامل  که  است  موظف  نیجریه  دولت 
برجسته  عالم  فوری  مداوای  و  آزادی  و  کند  مجازت  را 
حجت االسالم والمسلمین شیخ زکزاکی و سایر مجروحان را 

فراهم کرده و حقوق آسیب دیدگان را اعاده کند.

بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران در محکومیت وقایع اخیر نیجریه

مراسم معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده مدیریت های 
استانی در زمینه امور اداری و مالی در نشست فصلی 
آموزشی  و  مالی  و  اداری  معاونان  و  حوزه ها  مدیران 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
امین  مالی،  و  اداری  معاون  مراسم  این  در 
با  استان ها  برتر  مالی  امور  مسؤول  و  مالی 

اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.
برگزیده  مالی  و  اداری  معاونان  نامزدهای 
استانی به ترتیب آقایان »سید جمال فرج زاده« 
از استان آذربایجان غربی، »غالمرضا تکلو« از 
استان همدان و »ابراهیم نقیب احمدی اناری« 
از استان یزد بودند که لوح تقدیر به سید جمال 

فرج زاده از استان آذربایجان غربی اهدا شد.
دولتی،  غیر  و  دولتی  دستگاه های  با  تعامل 
جذب و خیرین و دریافت بودجه استانی، پیگیری 
پیشرفت پروژه های عمرانی و پشتیبانی و همکاری 
شاخص های  عنوان  به  آموزشی  واحدهای  با 

انتخاب معاون اداری و مالی برگزیده استانی بود.
آقایان »فیض الله دولتخواه« از استان کهگیلویه 
و  استان سمنان  از  »رحمت خمسه«  بویراحمد،  و 
»عبدالحمید جاشوئی« از استان بوشهر نامزدهای 

امین مالی برگزیده استانی بودند که لوح تقدیر به 

رحمت خمسه از استان سمنان اهدا شد.
و  آیین نامه ها  مقررات،  قوانین،  رعایت 
دستورالعمل ها، تعامل با مدیر استان و مدارس 
نیز  موقع  به  و  اتکا  قابل  گزارشگری  و  علمیه 

شاخص های انتخاب امین مالی برتر بود.
بانوان »پگاه بهزادی« از استان همدان، »بنفشه 
امینی« از استان اصفهان و آقای »پرویز ابراهیمیان« 
از استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان مسؤول امور 
به  تقدیر  لوح  و  شدند  انتخاب  استانی  برگزیده  مالی 

بنفشه امینی از استان اصفهان اهدا شد.
شاخص های مسؤول امور مالی برگزیده استان 
نیز گزارشگری به موقع و قابل اتکا، حضور فعال و 
پاسخگویی به سؤاالت حسابداری مدارس، تعامل 

با مرکز و راهبری و هدایت نرم افزار مدارس بود.

همزمان با اجالس مدیران استانی و معاونان اداری و مالی انجام شد؛

تقدیر از معاونان مالی برتر حوزه های علمیه خواهران 

معاون فرهنگی مدرسه 
الزهرا)س(  علمیه خواهران 
آباده طشک استان فارس 
از اعزام تعدادی از مبلغان 
این مدرسه در قالب اردوی 

جهادی به روستای تل خاکی خبر داد.
بیان  گفت:  صابردوست«  مینا  »خانم 
احکام، و سخنرانی درباره مسائل خانوادگی 
از جمله برنامه های این خواهران مبلغه بود. 
خانم  مبلغه  خواهران  از  یکی  افزود:  وی 

بود  علمیه  حوزه  استاد  معتضدیان  معصومه 
پرداخت  به سخنرانی  بانوان روستا  که در جمع 
بیشتر  بانوان  در جمع  که  آنچه  داشت:  بیان  و 
به  مربوط  مسایل  است  گفتگو  و  بحث  نیازمند 
خانه داری و نقش همسری و مادری است؛ یک 
زن اگر حتی بیرون از منزل هم مشغول به کار 
نحو  به  بایستی  که  ای  وظیفه  نخستین  است، 
احسن اجرا کند نقش یک خانم خانه دار است. 
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
استاد  این  کرد:  اظهار  طشک  آباده  الزهرا)س( 

در  این که  بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  حوزه 
را  مهم  و  کلیدی  نقش  زن   نیز  خانه  فضای 
ایفا می کند که اول نقش همسری و دوم نقش 
مادری است، خاطرنشان کرد: یک زن بایستی 
و  باشد  صبور  و  متواضع  خود  همسر  مقابل  در 
بداند که مشکالت خانه را کجا و در چه شرایطی 
مطرح کند و همچنین مادر به عنوان یک محور 
عاطفه و عشق وظیفه بنده پروری برای خدا را به 
عهده دارد و قبل از به دنیا آوردن فرزند باید شیوه 

بندگی را بیاموزد تا بتواند بنده پروری کند.

آباده
اعزام بانوان مبلغانه مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( به روستای »تل خاکی«

نشست بصیرتی با موضوع »برجام« در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( آباده طشک استان فارس برگزار شد.

فرمانده  هاشمیان«،  محمدحسین  »سرگرد  نشست  این  در 
سپاه ناحیه آباده طشک با بیان این که امروز نفوذ فرهنگی، نفوذ 
اقتصادی و نفوذ سیاسی بیشتر از بقیه مسائل مورد توجه است، 
راه  از  تا  است  داده  قرار  بهانه  را  مسائل هسته ای  آمریکا  گفت: 

مذاکره و صلح بتواند بر مملکت ما سلطه پیدا کند.
فرمانده سپاه ناحیه آباده طشک افزود: در بحث نفوذ اقتصادی 
باید گفت که آمریکا تالش دارد کشور ایران را تبدیل به یک کشور 

مصرف گرای بدون تولید کند.

نشست بصیرتی با موضوع »برجام«

کارگاه آموزشی »آموزش مهارت های زندگی« 
زندگی  در  طالب  مهارت های  افزایش  هدف  با 
در  طلبه  خواهران  حضور  با  خانوادگی  و  فردی 
استان  آبیک  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

قزوین برگزار شد.
»حجت االسالم محمد حسینی«، مشاور خانواده و استاد کارگاه 
یادگیری  و  پرداخت  سخنرانی  به  زندگی  مهارت های  آموزشی 
مهارت ها و تکنیک های خاص برای موفقیت در زندگی را ضروری 

دانست. 
ضرورت  به  اشاره  با  زندگی  مهارت های  آموزش  کارگاه  استاد 
ایجاد تغییر در زندگی انسان و همچنین روحیه خود انسان افزود: 
ایجاد  تغییر  خود  در  ابتدا  است  زندگی الزم  در  تغییر  ایجاد  برای 
و  رضایت  احساس  لذت  راه،  این  سختی های  تحمل  با  و  کرده 

خوشبختی در زندگی را به دست آوریم.
کامل  شناخت  اشاره  ضمن  حسینی  محمد  حجت االسالم 
نقاط ضعف و قوت در زندگی  اظهار کرد: نخستین گام در مسیر 
نقاط قوت و ضعف است که  گاهی و شناخت  تغییر زندگی خودآ
این مسأله آمادگی الزم را برای کسب مهارت های دیگر در انسان 

ایجاد می کند.

مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار کرد

کارگاه آموزش مهارت های زندگی

آبیک
کارگاه »مدیریت پژوهشی« 
پژوهش  معاونان  حضور  با 
خواهران  علمیه  حوزه های 
شرقی  آذربایجان  استان های 

و اردبیل برگزار شد.
در این کارگاه که به میزبانی مدیریت حوزه علمیه 
شد،  برگزار  شرقی  آذربایجان  استان  خواهران 
»حجت االسالم علی اکبر حصاری« معاون پژوهش 
»حجت االسالم  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه 
استعدادهای  و  نخبگان  امور  مدیرکل  رجبی نیا« 
و  توسعه  اداره  سرپرست  نصاری«  »آقای  و  برتر 

تأمین منابع پژوهشی حضور داشتند.
»خانم فاطمه شاه محمدی«، معاون پژوهش 
حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی در 
این نشست به بیان برخی نیازمندی های مدارس 
از قبیل تجهیز کتابخانه و منابع پژوهشی پرداخت.
همچنین حجت االسالم علی اکبر حصاری، 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
داور،  اساتید  امر  در  این که  بیان  با  نیز  کشور 

مشاور و راهنما تسهیل ایجاد خواهد شد، بیان 
کرد: موضوعات متعدد پایان نامه از سوی مرکز 
سایر  به  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 

حوزه ها ارسال می شود.
وی افزود: همچنین فرآیند پایان نامه نویسی 
را تسهیل خواهیم کرد، ولی از نظر کیفی تسامح 
تحقیق  تدوین  در  تخلف  داشت.  نخواهیم 
نمی شود.  گرفته  نادیده  پایان نامه ها  یا  پایانی 
کپی برداری، اقتباس و نوشتن پایان نامه از منابع 
دیگران بدون رعایت امانتداری پسندیده نیست.
امور  مدیرکل  رجبی نیا،  حجت االسالم 
درباره  همچنین  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
شناسایی استعدادهای برتر مسائلی را بیان کرد 
حمایت  برتر  استعدادهای  از  باید  شد:  یادآور  و 

مادی و معنوی داشت.
آموزشی،  عرصه  در  باید  شد:  یادآور  وی 
فرهنگ  و  تبلیغ  تربیت،  اخالق،  پژوهشی، 
شناسایی  کرد.  شناسایی  برتر  استعدادهای 

استعدادهای برتر امری ملی است.

با حضور معاونان پژوهش حوزه های علمیه آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد

کارگاه  آموزشی »مدیریت پژوهشی«  

اردبیل
 میز گرد عاشورایی با حضور امام جمعه شهر اردکان استان یزد و طالب مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار شد. 
خواهران  جمع  در  اردکان  جمعه  امام  شاکر«،  اسماعیل  سید  »حجت االسالم 
طلبه گفت: با توجه به نیاز طالب و شبهات مطرح شده برگزاری این میزگرد الزم 

و ضروری بود.
وی افزود: خرافات و شبهه هایی که در حادثه عاشورا مطرح است باید مورد بررسی قرار گرفته و 

برای عموم مطرح شود تا حقیقت مسأله برای همه افراد روشن شود. 

امام جمعه اردکان اظهار کرد: ضروری است این جلسات با حضور مداحان، مبلغان و مسئوالن جلسات 
خانگی خواهران در سطح شهرستان به صورت هفته ای یا ماهیانه در حسینیه ها و هیئت ها برگزار شود تا 

مردم حضور و دلسوزی روحانیان را جهت پاسخگویی به مسائل و شبهات از نزدیک لمس کنند. 

طالب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( برگزار کردند

 میزگرد »عاشورایی« با حضور امام جمعه

اردکان

دبیر اجرایی دهمین جشنواره سراسری قرآن 
مهلت  آخرین  خواهران  علمیه  حوزه های  کریم 
ارسال آثار منتخب مدارس و اعالم نتایج ارزیابی 
را تاریخ پنجم بهمن ماه و زمان برگزاری اختتامیه 
جشنواره سراسری قرآن کریم را اسفندماه سال 

جاری دانست.
رقابت  ایجاد  رضوی«  سادات  »مرضیه 
و  استعدادها  شناسایی  طالب،  بین  در  سالم 
توانمندی های طالب نخبه جهت حمایت و نخبه 
پروری و هم چنین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان 
قرآنی را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.
یک  بار  سال  هر  جشنواره  این  افزود:  وی 
قرآنی،  مسابقات  اجرای  که  می شود  برگزار 
نمایشنامه،  ادبی)شعر،  آثار  مقاله،  فراخوان 
مراسم  برگزاری  و  هنری  آثار  داستان نویسی(، 

اختتامیه از برنامه های محتوایی جشنواره است.
قرآن  سراسری  جشنواره  دهمین  اجرایی  دبیر 
کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه  حوزه های  کریم 
و  ترجمه  کریم،  قرآن  ترتیل  شامل  قرآنی  مسابقات 
ترتیبی  حفظ  و  موضوعی  حفظ  تفسیر،  مفاهیم، 
می شود  قرآن(  کل  جزء،   15 جزء،   10( مقاطع  در 
ملت،  و  »دولت  محور  دو  با  نویسی  مقاله  بخش  و 

همدلی و همزبانی از منظر قرآن و عترت« و »سبک 
زندگی اسالمی و احیای سنت های اسالمی از منظر 

قرآن و عترت« پیش بینی شده است.
مرحله  سه  در  قرآنی  مسابقات  داد:  ادامه  وی 
شده  برنامه ریزی  کشوری  و  استانی  مدرسه ای، 
طالب  از  نفر   8000 حدود  ساله  همه  که  است 
پایه های اول تا پنجم سطح 2 در مرحله مدرسه ای 
مرحله  امتیاز   %85 که  طالبی  و  می کنند  شرکت 
مدرسه ای را کسب کنند به مرحله استانی راه پیدا 
می کنند و حدود 200 نفر از حائزین امتیازات برتر 

در مرحله کشوری به رقابت خواهند پرداخت.
رضوی عنوان کرد: دعوت به جشنواره قرآنی، 
اعطای تقدیرنامه و اهدای جوایز ویژه از امتیازات 

شرکت در مسابقات قرآنی است.
دبیر اجرایی دهمین جشنواره سراسری قرآن کریم 
آثار  ارسال  مهلت  آخرین  خواهران  علمیه  حوزه های 
تاریخ پنجم  را  ارزیابی  نتایج  منتخب مدارس و اعالم 
بهمن ماه و زمان برگزاری اختتامیه جشنواره سراسری 
قرآن کریم را اسفندماه سال جاری اعالم کرد و یادآور 
شد: متقاضیان نیز جهت ثبت نام و کسب اطالعات 
تبلیغی به  بیشتر می توانند به سایت معاونت فرهنگی 

آدرسfarhangi.whc.ir  مراجعه کنند.

فراخوان دهمین جشنواره سراسری قرآن کریم 
حوزه های علمیه خواهران 

در پنجمین گردهمایی مشتریان چارگون از مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران تقدیر شد.

گردهمایی  پنجمین  در  برگزیده  الکترونیک  سازمان  های 
لوح  اهدای  با  چارگون  ارشد  مدیران  سوی  از  مشتریان  ساالنه 

تقدیر و تندیس تقدیر شدند.
بنابراین گزارش، تقدیر از سازمان های الکترونیک برگزیده در 
این گردهمایی به رسم سال های گذشته به پاس قدردانی از تالش 
پیاده سازی  زمینه  در  مشتری  سازمان های  و  شرکت ها  موفق 

نرم افزارهای سازمانی صورت گرفت.
معیارهای انتخاب سازمان الکترونیکی برگزیده را مجموعه ای 
از ویژگی های کمی و کیفی شامل چگونگی استقرار سیستم ها، 
میزان بهره برداری از نرم افزار در سطوح مختلف سازمانی، میزان 
بومی سازی دانش نرم افزار در سازمان، رویکرد توسعه سیستم ها و 
همچنین ضریب نفوذ سیستم ها در سازمان ها تشکیل داده است.
در گام نخست ارزیابی ها از میان ۱۲۰۰ سازمان، ۶۰ سازمان انتخاب 
بیشتری  جزئیات  و  اطالعات  سازمان ها،  ازاین  بعدی  گام  در  شدند، 
دریافت شد تا تاییدی برانتخاب درست چارگون باشند، در نهایت بررسی 

تیم های تخصصی چارگون به انتخاب ۱۳ سازمان مشتری منجر شد.
لوح تقدیر و تندیس سازمان برگزیده چارگون را سازمان های 
غذا و دارو، بانک رفاه،  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  البرز،  فرادیس  شرکت  ایران،  
فاضالب  و  آب  شرکت  ملی،  توسعه  صندوق  کشور،  خواهران 
مهندسی  شرکت  ارس،  تجاری  آزاد  منطقه  سازمان  زنجان،  
و  فنی  آموزش  کل  اداره  مپنا،  تجهیزات  و  بویلر  ساخت  و 
حرفه ای استان خراسان رضوی، پارک فناوری پردیس، صندوق 
بازنشستگی کشوری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شهید بهشتی دریافت کردند.
مرکز  انتخاب  باعث  که  فاکتورهایی  دیگر  از  است  توجه  قابل 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران به عنوان سازمان الکترونیک 
بهره  گستره  محصول،  از  استفاده  قدمت  است،  گردیده  برگزیده 
برداری در سطح کشور و سطح باالی تجربه و دانش این سازمان 

در فرایندهای مکانیزه می باشد.
خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  است  ذکر  شایان 
از سایر تجارب نظیر دیدگاه  بر استقرار سیستم مکاتبات،  عالوه 
همراه و ارتباط اتوماتیک با سامانه های مکاتبات سایر سازمان ها 

نیز بهره برداری می نماید.

تقدیر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
کشور در پنجمن گردهمایی مشتریان چارگون 



با  آزاداندیشی  کرسی 
موضوع »فضای مجازی 
مدرسه  در  کودکان«  و 
فاطمه  خواهران  علمیه 
الزهرا)س( آمل برگزار شد.
کارشناس  رضایی«،  نسرین  »خانم 
کننده  ارائه  عنوان  به  فرهنگی  مسائل 
برای  مجازی  فضای  ترکیب  گفت:  بحث 
گیمسبون«  »ویلیام  توسط  بار  نخستین 
مورد   1982 سال  در  کانادایی  نویسنده 
مجازی  فضای  گرفت.  قرار  استفاده 
فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه ها 
و ابزارهای ارتباطی دیجیتال به وجود آمده 
و تمام انسان ها را در هرجای جهان به هم 
فیزیکی  وجود  فضا  این  می کند.  متصل 

نداشته و محدود به مکان خاصی نیست.
وی افزود: کشور ما از نظر بهره مندی 
را   87 رتبه  جهان،  کشور   187 بین  در 
کنندگان  استفاده  درصد   35 که  داراست 

را قشر جوان تشکیل می دهند.
به  اشاره  با  بحث  کنند  ارائه  استاد   
تصریح  مجازی  فضای  آسیب های 
باید  مجازی  فضای  گسترش  با  کرد: 
مشکالت  قبیل  از  آن  آسیب های  به 
جسمانی، شغلی و تحصیلی، شکل گیری 
کرد؛  توجه   ... و  اعتیاد  مجازی،  هویت 
موجب  نشود،  توجه  آن ها  به  اگر  که  چرا 
بین  گسست  و  خانوادگی  مشکالت  بروز 

اعضای خانواده می شود.
کارشناس مسائل فرهنگی عنوان کرد: 
خود  فرزندان  تا  کنند  تالش  باید  والدین 
نگه  امان  در  فضا  این  آسیب های  از  را 
افزایش  راه،  این  در  قدم  نخستین  دارند؛ 
با  خانواده ها  اگر  است.  رسانه ای  سواد 
آن  کارگیری  به  نحوه   و  مجازی  فضای 
فرزندان  به  می توانند  بهتر  باشند،  آشنا 

وارده  آسیب های  از  و  داده  گاهی  آ خود 
جلوگیری کنند.

از  مقدس«  کلثوم  »خانم  ادامه  در 
علمیه  مدرسه  فارغ التحصیل  طالب 
خواهران فاطمه الزهرا)س(  آمل به عنوان 
با  کرد:  بیان  کرسی)بحث(  این  منتقد 
توجه به این که عصر جدید، عصر انقالب 
فراگیرترین  از  یکی  است؛  ارتباطات  در 
گاهی  آ تقویت  در  رسانه هایی که می تواند 
اینترنت  باشد،  داشته  مهمی  نقش  افراد 
و فضای مجازی است. چرا که در  عصر 
کنونی)جدید( تنها به فردی که خواندن و 
نوشتن می دانند با سواد اطالق نمی شود؛ 
بلکه توانایی استفاده از ابزارهای اطالعاتی 
و ارتباطی جدید، سواد محسوب می شود 

که به آن سواد رسانه ای می گویند.
را  امکان  این  اینترنت  گفت:  وی 
برای افراد فراهم کرده که در هر کجای 
با  بخواهند  که  زمان  زمان  هر  و  دنیا 
فضای  و  کنند  برقرار  ارتباط  دیگران 
مهارت های  یادگیری  موجب  مجازی 
مختلفی از قبیل یادگیری زبان، تعامل با 
پردازش  مهارت  و  مختلف  فرهنگ های 

اطالعات می شود.
علمیه  حوزه  آموخته  دانش  این 

خواهران با اشاره به مزایای دیگر فضای 
فرصت های  ایجاد  کرد:  اظهار  مجازی 
برای  آموزشی(  آموزشی)عدالت  برابر 
و  روستایی  نقاط  در  حتی  افراد  همه 
دوردست، برقراری ارتباط آزاد با نهادها و 
سازمان های مختلف، دسترسی به پایگاه 
مختلف اطالعاتی و سرگرمی و فرهنگی 
از  آنالین  بازی های  انجام  چنین  هم  و 
که  است  مجازی  فضای  دیگر  مزیت 
کودکان به راحتی و با هزینه کم می توانند 
بازی کنند و با بازیکنان دیگر در هر جای 

جهان ارتباط برقرار کنند.
پایان »خانم سیده محدثه رضوی«،  در 
کرسی  این  داور  عنوان  به  حوزه  مدرس 
تأکید کرد: فضای مجازی هم آسیب و هم 
مزیت دارد و نمی توان از آن استفاده نکرد. 
ولی باید راهکارهایی را پیشنهاد کرد که در 

حین استفاده، از آسیب ها جلوگیری شود.
وی افزود: والدین باید متوجه باشند که 
افرادی  با چه  کودکان در فضای مجازی 
در ارتباطند. باید رایانه و ابزارهای ارتباطی 
و  قرار داده شود  در فضای عمومی خانه 
برای انجام بازی، محدودیت زمانی تعیین 

شود.
آن جایی  از  کرد:  تصریح  حوزه  مدرس 
محسوب  کودک  روح  غذای  بازی،  که 
باید  منع شود. پس  آن  از  نباید  می گردد، 
انرژی  مفید،  بازی های  گرفتن  نظر  در  با 
پر شود.  اوقات فراغتش  او تخلیه شده و 
در غیر این صورت انجام مداوم بازی های 
رایانه ای موجب به وجود آمدن آسیب های 
فرهنگ  القای  و  خیال پردازی  جسمانی، 
غلط به کودک می شود. نهادهای وابسته 
تولید  بازی هایی  تا  کنند  تالش  باید  نیز 
ما  ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ  با  که  کنند 

تناسب داشته باشد.
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با  امامت  تخصصی  نشست های  سلسله 
با  االمر«  اولی  والیت  »محدوده   موضوع 
حضور استاد حوزه و دانشگاه  و خواهران طلبه 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
 در این نشست »حجت االسالم محمدرضا سبزواری«، استاد 
محدوده   نساء  مبارکه  سوره   52 آیه  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه 
والیت اولی االمر را مطلق خواند و براطاعت ملزمه و مطلقه بدون 

قید و شرط »اولی االمر« تأکید کرد. 
اولی  »اطاعت  اطالق  نتیجه   به  مبحث  این  ادامه   در  وی 
آیه مبارکه  این  اولی االمر در  االمر« اشاره کرد و گفت: اطاعت 
اطاعت  به  امر  الزمه   و  است  واجب  و  الزم  شرط   و  قید  بدون 
مطلقه »عصمت اولی االمر« است، زیرا که امر به اطاعت مطلقه 

از فرد غیرمعصوم تخلف با حکمت خداوند است. 
ائمه  اولی االمر جز  اینکه  مصداق  بیان  با  و دانشگاه  استاد حوزه 
اثنی عشر کسی نیست، افزود: به این دلیل به اتفاق مسلمانان جز این 

افراد کسی معصوم نبوده و خلفا خود، اقرار به عدم عصمت کرده اند. 
حجت االسالم سبزواری در ادامه به مصادیق اولی االمر در کالم 
ابوحیان در تفسیر المحیط اشاره کرد و بیان داشت: او 13 مصداق 
شامل امراء و پادشاهان، اصحاب پیامبر )ص( و علما را برشمرده است.
وی مصادیق ذکر شده در کالم ابوحیان را مردود اعالم کرد و به این 
نتیجه رسید که تنها مصداق اولی االمر ائمه معصومین)علیهم السالم( هستند.
شام  در  سجاد)ع(  امام  پرمحتوای  خطبه  به  اخالق  استاد  این 
سخنان  این  که   کرد  اشاره  یزید  مجلس  در  و  مردم  چشم  مقابل 
پرسوز و گداز ناشی ازحقیقت مظلومیت و مصیبت های سخت امام 

حسین)ع( وحضرت زینب)س( بود و رسوایی یزید را در پی داشت.
گفتنی است، استاد در پایان جلسه، تحقیقی را به منظور گسترش 
بعد علمی عقیدتی طالب با موضوع بررسی صحابه از منظر قرآن 

کریم و معرفی منابع مطالعاتی پیش روی طالب قرار داد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( برگزار کرد

سلسله نشست های تخصصی امامت 
با موضوع محدوده  والیت اولی االمر

اصفهان
 مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  آمل از برگزاری 
چهارمین نشست دانش آموختگان این مدرسه خبر داد و گفت: 
فارغ التحصیل  طالب  از  نفر   30 حدود  شرکت  با  نشست  این 

مدرسه برگزار شد.
»خانم کبری مهربان ظاهر« ادامه داد: در این نشست نخست 
و  داد  تشکیل  جلسه  صالحین  طیبه  شجره  طرح  حلقه های 
اعضای هر حلقه درباره موضوعات مختلف از قبیل عوامل دین 
گریزی، فضای مجازی و سبک زندگی اسالمی با هم به گفت و گو 

و تبادل نظر پرداختند.
کرد:  تأکید  آمل  الزهرا)س(   فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
در  که  کردند  شرکت  جمعی  دسته  نشست  یک  در  گروه ها  همه  سپس 
نشست مذکور »سیده فاطمه حامدی« از طالب فارغ التحصیل در زمینه 

روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان راهکارهایی را ارائه داد.
وی با اشاره به این که با استفاده از ابزارهایی همانند کاردستی 
و نقاشی، می توان مفاهیم دینی را آسان تر به کودکان انتقال داد، 
چند نمونه از روش هایی که در این زمینه کاربرد دارد را معرفی کرد. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد 

آمل

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

کرسی آزاداندیشی »فضای مجازی و کودکان«

حضور  با  همسرداری«  و  فرزند  »تربیت  موضوع  با  نشستی 
علمیه،  مدرسه  آموختگان  دانش  طالب،  مدرسان،  از  نفر   200
دانشجویان و بانوان سطح شهر در مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( آمل برگزار شد.
این  در  خانواده  مسائل  کارشناس  نیلچی زاده«،  خانم  »سرکار 
نشست درباره ضرورت توجه به سبک زندگی اسالمی در تربیت فرزند 
در مدیریت خانواده  بهترین کاری که زن  بیان کرد:  و همسرداری 
می تواند انجام دهد این است که هنگام مواجهه با مشکالت خود را 
کنترل کرده و در مقابل دیگران از اهل خانه بدگویی نکند؛ چرا که 
اگر مادر در مقابل فرزندان به پدر خانواده کم توجهی کند، خودش 

نیز آسیب دیده و فرزندان نسبت به پدر و مادر بی اعتنا می شوند.
وی افزود: بهترین حالت در زمان رو به رو شدن با مشکالت این 
است که در ابتدا مسأله را با خود حل کنیم. در هنگام عصبانیت، 
ُحسن های طرف مقابل را نیز دیده و نگرش مثبت داشته باشیم. این 

امر موجب دست یابی به قدرت کنترل خشم خواهد شد.
این کارشناس مسائل خانواده با اشاره به اهمیت ارتباط متقابل 
با یک دیگر تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم  اعضای خانواده 
می فرماید: »زن و شوهر همانند لباس برای یک دیگر هستند.« 

لذا باید مکمل یک دیگر بوده و عیوب هم را بپوشانند. 

نشست »تربیت فرزند و همسرداری« 

راه های  بررسی  و  »دشمن شناسی  نشست 
خدمات  مرکز  مسئول  حضور  با  دشمن«  نفوذ 
حوزه های علمیه استان ایالم  و خواهران طلبه 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرااطهر)س( 

ایالم برگزار شد.
مرکز  مسئول  نظری«،  ایمان  »حجت االسالم  نشست  این  در 
خدمات حوزه های علمیه استان ایالم گفت: باید موانع سر راه را 
برطرف کنیم، دشمن شناسی داشته باشیم و مسیری تحت عنوان 

صراط مستقیم، که همان پیغمبر و آل او است را دنبال کنیم.
شیطان  آنها  رأس  در  و  کفار  منافقان،  مشرکان،  افزود:  وی 
دشمنان اصلی ما مسلمانان هستند که از زمان انبیاء و اولیاء و 
امامان وجود داشته اند و با خدعه و نیرنگ توانسته اند شیعیان را 
بفریبند و به سوی خود جذب کنند و این فریب خوردگان از مسیر 

الهی منحرف و از رسیدن به قرب الهی باز می مانند.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( بررسی کرد

  دشمن شناسی و بررسی راه های نفوذ دشمن

ایالم

خانواده  در  اسالمی  زندگی  ترویج سبک  در  زن  نقش  نشست 
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  معاون  حضور  با 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه 

زهرای اطهر)س( این شهر برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم احسان عیوضی«، معاون نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم گفت: با توجه به اینکه سبک زندگی در هر جامعه ای مبتنی 
بر اصول و ارزش حاکم برآن جامعه است،  از این رو زنان وظیفه 
مهم و خطیری را بر عهده دارند و باید معیارهای فرهنگ دینی 
خود را بر اساس سبک زندگی اسالمی جامعه خود و برگرفته از 
قرآن و روایات و متون دینی، در زندگی خود و خانواده، مورد توجه  

قرار دهند و این معیارها را در زندگی  پیاده سازند.
وی با اشاره به اینکه این زن است که هم خانواده را به وجود 
می آورد و هم اداره می کند، افزود: در سبک زندگی دینی، ارزش 
زن به این است که بتواند محیط زندگی را برای خود و برای مرد 
و فرزندان، یك بهشت، یك مدرسه، یك محیط امن، یك جایگاه 

عروج به معارف معنوی و مقامات معنوی تبدیل کند.

نقش زن در ترویج سبک زندگی اسالمی 

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان 
مازندران از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون 
تخصصی پایان نامه فقه اصول با حضور طالب 
محل  در  مازندران  علمیه  حوزه های  خواهر 

مدیریت حوزه خواهران استان خبر داد.
جهت  کمیسیون  جلسه  این  گفت:  اردشیری«  فاطمه  »خانم 
بررسی طرح های تفصیلی طالب و رزومه اساتید راهنما و مشاور 

سطح 3 حوزه علمیه خواهران مازندران برگزار شد.
فقه  رشته های  در  تفصیلی  جلسه هفت طرح  این  در  افزود:  وی 
مبانی  »تحلیل  عنوان  با  نامه  پایان  موضوع  یک  و  تصویب  اصول  و 
مصرف کاالهای داخلی از منظر فقه امامیه« مورد بررسی قرار گرفت و 
همچنین رزومه اساتید مشاور و راهنمای مراکز تخصصی و مؤسسات 

آموزش عالی حوزوی خواهران مازندران بررسی و تصویب شد.

 برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی پایان نامه 
فقه اصول در حوزه علمیه خواهران مازندران

برگزاری  از  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
نمایشگاه کتاب در ساختمان مدیریت حوزه خواهران استان خبر داد.
اردشیری« گفت: در راستای اجرای طرح مرکز مدیریت  »خانم 
حوزه علمیه خواهران درباره برپایی نمایشگاه کتاب در هفته کتاب 
به  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  نمایشگاه  این  گفت: 
منظور تجهیز کتابخانه های مدارس علمیه خواهران استان برپا شده 
است که با تخفیف و به صورت عمومی بوده و امکان بازدید و خرید 

کتاب جهت طالب، اساتید، کادر و بازدید کنندگان فراهم است.

برگزاری نمایشگاه کتاب 
در حوزه علمیه خواهران استان مازندران

کارشناس مسائل سیاسی از دیگر راه های نفوذ را ایجاد خلل 
در باورهای دینی دانست و عنوان کرد: عرصه نفوذ گسترده و در 

حیطه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است.
علمیه  مدرسه  سیاسی  نشست  در  مؤیدی«  حسین  »آقای 
معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  بابل  شهر  عصمتیه  خواهران 
رهبری)مدظله العالی( به بیان شرایط پسا برجام پرداخت و گفت: مسئله 

پسا برجام از برجام مهم تر است.
وی هدف دشمن را در دوره 15 ساله پسا برجام تغییر سیاست نظام و 
در نتیجه تغییر ماهوی نظام دانست و اظهار کرد: نفوذ دشمن در پیکره 
نظام حرف جدیدی نیست، بلکه این مسئله در دوره های مختلف از ابتدای 

انقالب تاکنون وجود داشته و دارد که در این دوره تشدید شده است.
را  دشمن  »اگر  روایت  به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  کارشناس 
دشمن  کرد:  بیان  می شود.«  تباهی  موجب  بشماری  کوچک 
و  می پردازد  نظام  با  مبارزه  به  تقابل  و  نظامی  راهکار  با  نخست 

اکنون به دنبال تعامل و عادی سازی روابط هستند.
مؤیدی از دیگر راه های نفوذ را ایجاد خلل در باورهای دینی دانست.

در مدرسه علیه خواهران عصمتیه بررسی شد

نفوذ؛ ایجاد خلل در باورهای دینی

بابل
علمیه  مدرسه  در  مشاور«  »تربیت  نشست 
چهارمحال  استان  بروجن  الزهرا)س(  خواهران 
اسالمی  فرهنگ  ترویج  هدف  با  بختیاری   و 
طلبه  خواهران  حضور  با  دینی  زندگی  سبک  و 

برگزار شد.
»آقای سعید عزیزی«، کارشناس مسائل دینی در این نشست 
و  جایگاه  و  زندگی  تشریح شخصیت شناسی، سبک  و  تبیین  به 

ارزش دوستی پرداخت.

تقسیم  درون گرا  و  برون  دسته  دو  به  افراد  این که  بیان  با  وی 
می شوند، به بیان ویژگی های هر گروه پرداخت.

بیان  ضمن  خود  سخنان  ادامه  در  دینی  مسائل  کارشناس 
مدیریت  ارزش های  اسالمی،  معماری  جهت  اسالمی  الگوی 

زندگی اسالمی را مورد بررسی قرار داد.
این شیوه زندگی،  با  بیان دغدغه های مرتبط  با  وی همچنین 
جایگاه و ارزش دوستی را با تکیه بر آموزه های دینی مورد بررسی 

قرار داد.

برگزاری نشست »تربیت مشاور« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

ربوجن

»حجت اإلسالم علی اکبر محمدی مهر« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندر 
سیر  نوع  سه  اینکه  بیان  با  گلستان  استان  ترکمن 
سیر  گفت:  دارد،  وجود  موجودی  هر  زندگِی  در 
صعودی)یعنی حرکت به باال( مثل خاک و حیوان، 
انسان و لقاءالله اگر در همان مرحله خود بماند از بین می رود ولی اگر 
به مرحله بعدی وارد شود به تکامل می رسد و سیر نزولی که)حرکت به 
پایین( انسان به حیوانیت و به نبات و جماد می رسد و سیر افقی)هم 

تراز بودن( است.
به  حیوان  حیوان،  به  گیاه  گیاه،  به  خاک  تبدیل  افزود:  وی 
انسان و انسان به لقاءالله سیر تکاملی است که با طی کردن یکی 

پس از دیگری ماندگاری را به همراه دارد.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  علمیه  حوزه  استاد 
اینکه در دفاع مقدس افراد زیادی برای دفاع از اسالم و آرمانهای 
قربانی  کرد:  تصریح  شدند،  نائل  شهادت  فیض  به  آن  مقدس 
یعنی  از سیر صعودی شان دارد، سیر صعودی  آنان نشان  شدن 
به لقاءالله رسیدن و جاوید شدن که شهدا به این مقام رسیدند، 
شهیدان واالمقام انقالب اسالمی با بذل و بخشش جان خویش 
نهال انقالب را آبیاری و آن را تبدیل به درختان تناوری کردند که 

تاکنون ثمره آن را در جهان اسالم نظاره گریم.
ماندگاری  کرد:  خاطرنشان  محمدی مهر  حجت االسالم 
یارانش  و  حسین)ع(  امام  است،  شکل  همین  به  کربال  شهدای 
لقاءالله سیر تکاملی خود را پیمودند و در خاطره ها  با رسیدن به 

جاوید و ماندگار شدند.
استاد حوزه علمیه رمز ماندگاری نهضت عاشورا را آرمان های 
یاران  جانبازی های  و  الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت  واالی 
خود  از  تا  انسان  گفت:  و  کرد  معرفی  کربال  واقعه  در  وفادارش 
نگذرد و به فراتر از خود نرود و حق، انسانیت و ارزش های واالی 
نیکویی های  و  مقدس  امر  به  ندارد  مقدم  برخود  را  مردم  و  دین 
حقیقی و اصیل نمی رسد، به همین خاطر است که حسین در راه 
آرمان مقدس خود همه چیزش را فدا کرد تا حقیقت زنده بماند و 

عدالت برپا شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

امام حسین)ع( در راه زنده ماندن حقیقت 
و عدالت همه چیز خود را فدا کرد

بندر
 رتکمن

مدرسه  در  زندگی«  »مهارت های  نشست 
علمیه خواهران قدسیه بهشهر برگزار شد.

این  در  دانشگاه  »خانم موسی زاده«، مدرس 
نشست با بیان این که یکی از عوامل مهم طالق 
در ایران نداشتن مهارت زندگی است، گفت: برای
داشتن یک زندگی موفق باید مهارت هایی را که در رفتار انسان ها 
آن  اولین  که  گرفت  فرا  است،  مؤثر  هم دیگر  با  برخورد  در 

گاهی است. خودآ
طرف  می توانیم  بشناسیم،  خوب  را  خود  وقتی  افزود:  وی 
مقابل را هم بشناسیم. مسلما این امر سبب ارتباط بهتر با دیگران 
یاد  ارتباط  نوع  این  در  و  است  مؤثر  ارتباط  دوم  مهارت  می شود. 
می گیریم که چگونه حرف ها و احساسات های خود را به صورت 

درست بیان کرده و همچنین چطور درست گوش کنیم.

است؛  بعدی  مهارت  خشم،  مدیریت  کرد:  تأکید  دانشگاه  مدرس 
چرا که خشم و هیجان یکی از چیزهایی است که در همه ی انسان ها 
با توجه به این که سرمنشأ اکثر بیماری های  موجود است. همچنین 
روانی و جسمی، استرس است، باید نحوه کنترل استرس را نیز بدانیم.
تفکر  و  منفی  خلق  زمان،  مدیریت  مهارت  داد:  ادامه  وی 
باالیی  اهمیت  از  زندگی  در  که  است  دیگری  مهارت  سه  نقاد 
برخوردارند؛ چرا که در زندگی باید برنامه ریزی داشته باشیم و یاد 
کنیم.  حل  را  آن  و  شده  روبرو  منفی  خلق  با  چگونه  که  بگیریم 
همچنین در نهایت این که روحیه انتقاد پذیر داشته باشیم و بتوانیم 

دیگران را به درستی نقد کنیم.

مدرسه علمیه خواهران قدسیه برگزار کرد

 نشست »مهارت های زندگی«

بهشهر

کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تویسرکان استان همدان از سفر معنوی تعدادی 
از طالب خواهر این مدرسه به همراه خانواده  به 

سفر معنوی کربال در ماه صفر خبر داد.
»خانم لیال ترکاشوند« ترویج مکتب حسینی را 
در  را  ما  جامعه  عاشورایی،  مکتب  گفت:  و  دانست  همه  وظیفه 

برابر تهاجمات نرم دشمن صیانت می کند.
به  طالب  زیارتی  کاروان  با  همراه  مبلغ  روحانی  افزود:  وی 

تشریح و تبیین مکتب عاشورا از حوزه احادیث و روایات پرداخت.
مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( تویسرکان حضور طالب 
در کربال، کاظمین، نجف، قرائت زیارت عاشورا، دعای کمیل، 
از  را  رهبری  معظم   مقام  بعثه  مراسم  در  شرکت  و  ندبه  دعای 

برنامه های معنوی برشمرد.
با  زیارتی  سفر  این  هزینه  از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  مدرسه،  مسئوالن  پیگیری  وسیله  به  ویژه  تسهیالت  پرداخت 

طریق یکی از دفاتر زیارتی تویسرکان انجام شد.

عزیمت تعدادی از طالب مدرسه علمیه 
خواهران کوثر)س(  به سفر کربال

تویسرکان

نشست نقد کتاب »جاودانگی 
قرآن« در مؤسسه آموزش عالی 
برگزار  تبریز  الزهرا)س(  حوزوی 

شد.
در این نشست »حجت االسالم 
یکی  کتاب  مؤلف  علیانسب«،  ضیاءالدین  سید 
دانست  آن  جاودانگی  را  قرآن  برتر  ویژگی های  از 
خاصی  گروه  یا  نسل  زمان،  به  قرآن  گفت:  و 
اختصاص ندارد. قرآن تا روز رستاخیز با تمام اقوال، 

ملل، زبان ها و ملیت ها به گفت وگو می پردازد.

وی افزود: قرآن به عنوان تنها کتاب آسمانی 
قرار دارد و  تحریف نشده، در دسترس بشریت 
ناسخ آن نخواهد آمد. پیامبر)ص( در خطبه وداع 
از قرآن به عنوان ثقل اکبر یاد می کنند. قرآن با 
بهره گیری از اصل جاودانگی و نقش آفرینی در 

تحوالت اساسی، جهانی و بی همتا است.
از  را  قرآن  جاودانگی  حوزوی،  نویسنده  این 
این  شناخت  جهت  زیربنایی  مباحث  مهم ترین 
کتاب الهی دانست و تصریح کرد: این موضوع 
یکی از موضوعات بحث برانگیز امروزی است. 

موضوع  این  عمیق  و  دقیق  بررسی  تشریح، 
می تواند بر ادعاهای پوچ در این باره خط بطالن 

بکشد. 
سال   1400 چند  هر  قرآن  کرد:  تأکید  وی 
زمانی  گستره  ولی  است،   شده  نازل  پیش 

هدایتگری آن محدود به زمان خاصی نیست.
علی  حجت االسالم  نشست  این  ادامه  در 
محمدی، استاد منتقد با اشاره به مباحث کتاب 
فطری  کرد:  تصریح  فطرت  و  خاتمیت  درباره 
و  قرآن  جاودانگی  با  ارتباطی  چه  دین  بودن 

اثبات آن دارد که در این کتاب بیان شده است؟
در بخش دیگری از این نشست که با حضور 
معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران استان 
حجت االسالم  شد،  برگزار  شرقی  آذربایجان 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  مختار مسعودی نیا 
این استان و جمعی از طالب به بیان دیدگاه ها و 

نظرات خود پرداختند.
مسابقه  برگزیدگان  از  تقدیر  است؛  گفتنی 
کتابخوانی و کتابداران استان آذربایجان شرقی 

از دیگر برنامه های این نشست بود.

  نقد کتاب »جاودانگی قرآن« در مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س(

تبرزی

روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان
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شورای  مجلس  رییس 
را  توحیدی  نگاه  اسالمی 
یکی از ویژگی های بارز سبک 
اجتماعی  و  فردی  زندگی 
مسلمانان دانست و گفت: اگر 
بخواهیم در حوزه محتوای سبک زندگی اسالمی 
ورود کنیم، باید به نگاه توحیدی توجه داشته 

باشیم.
»دکتر علی الریجانی«  در همایش »سبک 
که  پیشرو«  چالش های  و  اسالمی  زندگی 
کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
اهل بیت)علیهم السالم( شهر قم برگزار شد، حضور 
عالمان دینی را سبب ایجاد تحول در جامعه دانست.
علمیه  حوزه های  این که  بیان  با  وی 
شهرهای  در  تأثیرگذاری  سبب  خواهران 
عنوان  به  آن ها  از  شده اند،  مختلف 

ابتکارات خوب پس از انقالب یاد کرد.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  این که 
سبک زندگی فردی و اجتماعی ملت تغییر 
این  در  آن  دقیق  مطالعه  خواستار  کرد، 
زمینه شد و اظهار کرد: انسان گاهی بدون 
اراده تحت تأثیر رفتار دیگران قرار می گیرد.
تحت  امروز  جهان  کرد:  تصریح  وی 
که  جوامعی  و  گرفته  قرار  مدرنیته  تأثیر 
هستند،  پایبند  خود  سنت های  به  نسبت 
نقاط مثبت آن را کسب و نقاط منفی  اش 
را دفع کرده اند. ولی جوامعی که نسبت به 
سنت های خود پایبند نیستند، در مدرنیته 

هضم شده اند.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
صورت  از  زندگی  این که  بیان  با  اسالمی 
کرد:  اظهار  است،  شده  تشکیل  ماده  و 
است.  الگوها  تأثیر  تحت  زندگی  صورت 
صورت به اندازه ماده مهم نیست؛ چرا که 

حیات به سبب ماده به وجود می آید.
یکی  را  توحیدی  نگاه  الریجانی  دکتر 
و  فردی  زندگی  بارز سبک  ویژگی های  از 
اجتماعی مسلمانان دانست و عنوان کرد: 
باشد.  در ذهن  تنها  توحید  احساس  نباید 
نگاه توحیدی در سبک زندگی بسیار مهم 
نگاه در وجود فرد حلول  این  اگر  و  است 
روزی  تأمین  زمین ضامن  و  آسمان  کند، 

او می شوند.

وی ادامه داد: البته پایه زندگی غربی بیشتر 
برای  بیشتر  را  دین  و  است  فردیت  اساس  بر 
آرامش می خواهند. یعنی نگاهشان به دین به 
که  حالی  در  است،  فرهنگی  کاالی  صورت 
مسلمان واقعی بر مبدأ هستی تکیه می کند و 

خصوصیت توحیدی سبب تحول می شود.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
توحیدی  اسالمی تصریح کرد: خصوصیات 
باید در زندگی فردی و اجتماعی وجود داشته 
باشد. اگر بخواهیم در حوزه محتوای سبک 
نگاه  به  باید  کنیم،  ورود  اسالمی  زندگی 
توحیدی توجه داشته باشیم. به هر میزان 
زندگی  سبک  باشد،  قو ی تر  توحیدی  نگاه 

اسالمی بهتر خواهد بود.
رییس مجلس شورای اسالمی انتظار را از 
دیگر ارکان سبک زندگی اسالمی برشمرد و 
باید بداند که ولی  خاطرنشان کرد: مسلمان 
خدا همواره بر اعمال او نظارت می کند و بی 
سرپرست نیست. اخالق و رفتار مسلمان باید 

در مسیر رضایت خدا و ولی او باشد.
وی یادآور شد: داشتن روحیه علمی از 
است.  اسالمی  زندگی  ویژگی های  دیگر 
باید تعلیم و تعلم در  انتها  تا  ابتدا  از  یعنی 
این  و  باشد  داشته  وجود  مسلمان  زندگی 
و  جنب  ایجاد  سبب  علم  کسب  روحیه 

جوش در جامعه اسالمی می شود.
دکتر الریجانی امر به معروف و نهی از 
منکر را مؤلفه دیگر سبک زندگی اسالمی 
برشمرد و گفت: متأسفانه به سبب هجوم 
این مؤلفه مفقود  سبک زندگی فردگرایانه 
شده است. امر به معروف و نهی از منکر 

فرد را متوجه هم سرنوشتی می  کند.
وی ادامه داد: جامعه ای که می خواهد به 
سمت رشد حرکت کند، باید به این اصل از 
زندگی توجه کند و در مقام اجرای آن بر آید.

در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
این که اکنون تمام نگاه ها به سمت ایران 
رفتار کشور در عرصه  اظهار کرد:  است، 
از   ... و  دیپلماسی  اجتماعی،   سیاسی، 

مفاهیم عمیق متأثر است.
برخی،  رفتار  متأسفانه  افزود:  وی 
عرصه   در  مسلمانان  از  بدی  صحنه 
رسانه های  که  آورده  وجود  به  بین الملل 
غربی نیز با سوء استفاده از آن ها، اسالم 
هراسی را به مردمان خود پمپاژ می کنند. 
این  با  را  مسلمانان  شخصیت  یعنی 
رفتارهای بد و خشمگین عجین می کنند 

که این ناشی از شیطنت شان است.
ذات  البته  کرد:  تأکید  الریجانی  دکتر 
تحجر  و  سطح نگری  با  ممزوج  وهابی ها 
است، ولی مسلمانان ریشه دار از این رفتارها 
بیگانه هستند. غربی ها از رفتارهای خشن 
برخی در جهت اسالم هراسی بهره می برند 

که این کارشان نیز اشتباه است.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی رفتارهای ایران در برابر تروریست ها 
را سنجیده و با قاعده عنوان کرد و گفت: ما 
همواره نسبت به خطر این جریان ها اخطار 
داده بودیم و اکنون مردم جهان به این امر 
فشار  ایجاد  برای  برخی  ولی  برده اند.  پی 

حاضر به پذیرفتن آن ها نیستند.
وی ادامه داد: تروریسم آفتی است که 
به جان منطقه افتاده و بعید است به راحتی 
حل شود؛ چرا که ریشه دوانده است. البته 
اگر کمک های برخی از کشورها به این ها 
قطع شود، سست می شوند، ولی به راحتی 

از بین نمی روند.
رفتار  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
قبال  در  منطقه  کشورهای  از  برخی 
تروریست ها را دوگانه دانست و بیان کرد: 
از  و  می دهند  تشکیل  ائتالف  سو  یک  از 
سوی دیگر به تروریست ها کمک می کنند. 

رفتار غربی ها نیز صادقانه نیست.
تروریست   مسأله  کرد:  اضافه  وی 
مقطعی و زودگذر نخواهد بود. بلکه برای 
این  گرفتار  کشورها  بیشتر  طوالنی  مدت 
این  برابر  در  باید  بود.  خواهند  عارضه 

رفتارها مجاهدت داشت و حساس بود.

علمیه  حوزه های  مدیر 
سبک  سرچشمه  کشور  خواهران 
سخنان  را  اسالمی  زندگی 
گفت:  و  دانست  اهل بیت)علیهم السالم( 
در  را  اسالمی  زندگی  سبک  باید 
کلمات اهل بیت)علیهم السالم( جویا شد.

»حجت االسالم و المسلمین 
در  جمشیدی«،   محمودرضا 
همایش »سبک زندگی اسالمی 
به  که  پیشرو«  چالش های  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  همت 
قم  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه 
برگزار شد، موفقیت در هر کاری 

را در گرو داشتن برنامه دانست.
وی گفت: برای سعادت در 
دنیا و آخرت باید برنامه داشت 
صورتی  در  برنامه ریزی  این  و 
صحیح خواهد بود که از سوی 
معنویت  و  ماده  به  عالم  فرد 
انجام شود. اگر نسبت به این 
دو شناخت نباشد، برنامه ریزی 

نتیجه ای نخواهد داشت.

علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور با بیان این که در 
بحث سبک زندگی اسالمی باید 
گاه نسبت به این  به سراغ افراد آ
کرد:  تأکید  کرد،  مراجعه  سبک 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  پیامبر)ص( 
سبک  باید  و  هستند  علم  ابواب 
زندگی را از کلمات این بزرگواران 

دریافت کنیم.
حجت االسالم و المسلمین 
این که  بیان  با  جمشیدی 
انبیای الهی نیز به دنبال بیان 
بودند،  الهی  زندگی  سبک 
بر  افزون   انبیا  کرد:  تصریح 
بودند،  مردم  جنس  از  این که 
صحبت  قومشان  لسان  به 
انبیا هر چند  می کردند. کالم 
با  سرشار از حکمت بود، ولی 

لسان قوم بیان می شد.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور با بیان این که 
اصالح  ما  مشکالت  از  یکی 

است،  باال  به  پایین  از  جامعه 
یک  بزرگان  اگر  کرد:  اظهار 
امت اصالح شوند، جامعه نیز 

اصالح می شود.
وی اظهار کرد: اسالم نسبت 
فراوانی  تأکید  علم  کسب  به 
بزرگان  وجود  که  چرا  دارد؛ 
چراغ  و  جامعه  اصالح  سبب 
راهی برای امت خواهد بود. اگر 
بزرگان امت درست عمل نکنند، 
مسلمًا امت نیز گرفتار مشکالت 

فراوانی می شود.
المسلمین  و  حجت االسالم 
جمشیدی با تأکید بر الگوگیری از 
اهل بیت)علیهم السالم(  زندگی  سبک 
انقالب  برکت  به  کرد:  عنوان 
را  جامعه  بزرگان  اسالمی، 

هدایت می کنند.
وی یادآور شد: فرد وقتی به 
زندگی امام راحل و مقام معظم 
می کند،  نگاه  العالی(  رهبری)مدظله 

میل به خوبی پیدا می کند.

علمیه  حوزه های  مدیر 
این که  بیان  با  کشور  خواهران 
نویسندگان  از  برخی  حتی 
رازهای  معرفی  برای  خارجی 
موفقیت از روایات بهره می برند، 
تنها  زندگی  سبک  کرد:  بیان 
شامل رفتارها نمی شود، هرچند 

رفتارها نیز مهم هستند.
وی ادامه داد: به هر میزان 
کنیم،  تقویت  را  اعتقاداتمان 
سبک  به  عمل  و  شناخت  در 
موفق تر  می توانیم  زندگی 
بال  دو  عمل  و  ایمان  باشیم. 
است که بر یک دیگر تأثیر دارد.

نشست سیاسی تحت عنوان »دشمن شناسی و بررسی راه های 
نفوذ دشمن« در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم(  

قم برگزار شد.
لیالی«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست  »حجت االسالم 
ضمن تشریح شیوه ها و روش های دشمن  شناسی  تحقیر و تضعیف 
جهاد،  فرهنگ  تحقیر  اباحه گری،  و  ارزش ها  ضد  ترویج  دین، 

مقاومت، شهادت و یادبود شهدا و ایجاد شک و تردید میان مردم را 
از جمله ترفندهای دشمن برای ضربه زدن به اسالم و کشور دانست.
مدرس حوزه و دانشگاه راه های مقابله با دشمن را هوشیاری و 
گاهی و بصیرت، استمداد و استعانت  شناخت دشمن، افزایش آ
با  و تجمل، مقابله  با اشرافیت  الهی، وحدت و یک دلی، مبارزه 

ترویج رابطه با آمریکا برشمرد. 

»دکتر علی الریجانی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم(:

سبک زندگی اسالمی نیازمند نگاه توحیدی است

قم

مدیر حوزه های علمیه خواهران در همایش سبک زندگی اسالمی:

سبک زندگی اسالمی؛ در کلمات اهل بیت)علیهم السالم(  

طالب مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم(بررسی کردند

 دشمن شناسی و بررسی راه های نفوذ دشمن 

امام  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این  از طالب  اعزام جمعی  از  بویین زهرا  صادق)ع( 

مدرسه به مناطق جنگی جنوب خبر داد.
آبان ماه  در  کرد:  اظهار  چگینی«  زلیخا  »خانم 
سال جاری 15 نفر از طالب بسیجی این مدرسه 

به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
وی با اشاره به این که دو نفر از طالب این مدرسه از سوی اداره 
آموزش و پرورش شهر به عنوان مبلغ نمونه معرفی شده اند، تصریح 
کرد: این خواهران به عنوان بانوی مبلغ و خادم شهدا در سه دوره 
توانستند  آموزی  نور دانش  راهیان  قالب کاروان های  پنج روزه در 
با اجرای برنامه های فرهنگی از قبیل سخنرانی، پرسش و پاسخ 

و مسابقات متنوع نقش تأثیرگذاری در این اردوها داشته باشند.

مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( برگزار کرد

عزیمت جمعی از طالب به مناطق راهیان نور

بونیی 
زرها

دوره آموزش کمک های اولیه به همت مدرسه علمیه خواهران 
امام صادق)ع( بویین زهرا و هالل احمر این شهر برگزار شد.

امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  آقازاده«،  نرگس  »خانم 
صادق)ع( بویین زهرا مهم ترین هدف از برگزاری این دوره را آشنائی 

طالب با کمک های اولیه و نحوه برخورد با مصدوم دانست.
»خانم سلیمان خانی«، کارشناس و مربی این دوره نیز به تشریح 
مسائل اولیه در مواجه شدن با برخی از بیماری ها و مشکالت پرداخت 

و به صورت عملی نحوه استفاده از این وسایل را آموزش داد.
زندگی  در  را  ایمنی  وسایل  از  درست  استفاده  و  شناخت  وی 

فردی ضروری دانست.

 دوره آموزش کمک های اولیه

نشست سیاسی با موضوع »بسیج و بصیرت افزایی« در مدرسه 
علمیه خواهران امام صادق)ع(  بویین زهرا برگزار شد.

گاهی و بصیرت طالب در  هدف از برگزاری این نشست افزایش آ
تحلیل مسائل سیاسی کشور و باال بردن سطح بینش خواهران بود.
امام  ناحیه سپاه  فرمانده  »سرهنگ محمدعلی ملک محمدی«، 
باید کار فرهنگی  حسین)ع(  بویین زهرا در این نشست گفت: بسیج 
انجام دهد و بسیجی برای انجام این وظیفه نخست باید خود را بسازد.
ملک محمدی در جمع طالب بسیجی با اشاره به رسالت انبیا در 
هدایت مردم تصریح کرد: پس از انبیا و پیامبران در زمان غیبت امام 

زمان)عج(، باید از ولی فقیه فرمانبرداری کرد و مطیع امر ایشان بود.
وی افزود: جمعیت، مساحت کشور، کیفیت جمعیت و مکان 

جغرافیائی به عنوان مؤلفه های قدرت یک کشور است.

نشست »بسیج و بصیرت افزایی«

طالب  جمع  در  چینی ساز«  »حجت االسالم 
با  جویبار  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
به عنوان  و نقش خواهران طلبه  تأثیر  به  اشاره 
کرد:  بیان  اجتماع  و  خانواده  در  دینی  سفیر 
اساسی ترین مسؤولیت یک زن در خانواده، تعلیم 
و تربیت است که آشنایی خواهران طلبه با فقه، تفسیر و ... کمک 
می کند تا خانواده ای سالم بر اساس تعالیم و آموزه های ناب دینی 

داشته باشند.
وی با تأکید بر نقشی که زنان در طول تاریخ در راه ترویج و نشر 
اسالم  صدر  همان  از  همواره  زنان  گفت:  داشتند،  دینی  معارف 
زهرا)س(  حضرت  آنان  میان  از  و  بودند  الهی  دین  مروج  و  مدافع 
گوهر بی مثال دو عالم و حضرت زینب)س( که تربیت یافته دامان 

عصمت بود، نمونه های بارز آن هستند.
مدرس حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به مسأله ضرورت تبلیغ دین از 
سوی طالب خاطرنشان کرد: علومی که خواهران طالب در حوزه علمیه 
می آموزند، ممکن است مستقیمًا به درد جامعه نخورد؛ چرا که مردم از 

یک طلبه چیزهایی طلب می کنند که در ایام تحصیل فرا نگرفته اند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

تعلیم و تربیت؛ 
اساسی ترین مسؤولیت یک زن در خانواده

جویبار

»حجت االسالم قنبرعلی بهرامی«  در نشست بصیرتی که با حضور 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  جویبار استان مازندران برگزار 

شد، افزود: بسیج یک تفکر و اندیشه و برگرفته از معارف قرآنی است.
وی با اشاره به دشمن ستیزی استکبار که قصد خاموش کردن 
این  تالشش  همه  دشمن  داشت:  بیان  دارد،  را  تفکر  این  چراغ 
است که نگاه عالی به اندیشه بسیج را در اجتماع کمرنگ کند، 
د رحالی که این نگاه در پیکره اجتماع و تمامی امور جاری است. 

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: آنچه سبب رنجش جامعه امروز 
شده است، عادی شدن گناه و عدم توجه به منکرات در جامعه 
آن مجهز  به  ما  که شهدای  ـ  بسیجی  تفکر  که  حالی  در  است؛ 

بودند ـ تحمل محیطی که در آن گناه باشد را ندارد. 
تفکر  این  و  اقتصادی  تحریم  مسأله  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ضعیفی که گمان می کنند نجات کشور ما به دست دشمن است، 
اندیشه  و  تفکر  از  گرفته  نشأت  که  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  تأکید 
بسیجی است، اگر در فرهنگ ما نهادینه شود، به راحتی می توان 

تحریم را دور زده و بی اثر کرد.

اقتصاد مقاومتی نشأت گرفته از تفکر و 
اندیشه بسیجی است

محمودرضا  »حجت االسالم 
طلیعه  همایش  در  جمشیدی« 
مدارس  نوورود  طالب   حضور 
زنجان  استان  خواهران  علمیه 

که در مجتمع فرهنگی نرجس 
بیان  با  شد،  برگزار  جمکران   خاتون)س( 
به  را  خود  بندگان  بهترین  خداوند  این که 
مسیر طلبگی و کسب معارف دین هدایت 
الهی  قرب  و  خدا  بندگی  افزود:  کند،  می 
اختصاص به شخص خاصی ندارد و برای 
بین  فرقی  و  است  افراد دست یافتنی  همه 

زن و مرد نیست.
به  شیعه  روحانیت  این که  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  نیست  خود  تشخص  دنبال 
و  احادیث  ترویج  شیعه  روحانیت  رسالت 
روایات ائمه)علیهم السالم( است و علما و روحانیت 

حجت معصومین بر روی زمین هستند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با 
اشاره به این که ارزش انسان ها در پیشگاه 
ادامه  است،  انسان ها  علم  اندازه  به  الهی 
عنوان  به  می تواند  انسان  که  علمی  داد: 
توشه به آخرت ببرد علم دین، علم معرفت 
علم  نوع  این  کسب  و  است  فقه  علم  و 

موهبت الهی به افراد است.

جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
مهم  شاخصه های  از  یکی  داشت:  بیان 
خواهران طلبه عفاف و پاکدامنی این قشر 
تأثیر  تحت  را  جامعه ای  می تواند  که  است 

قرار داده انسان  های الهی تربیت کند.
طلبگی  مسیر  در  ما  هدف  افزود:  وی 
که  باشد  زمان)عج(  امام  رضایت  جلب  باید 
و  دنیا  توفیق  اهل بیت)علیهم السالم(  رضایت 

آخرت را در پی دارد.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
با  مطابق  دین  علم  این که  بیان  با  کشور 
طالب  و  است  اهل بیت)علیهم السالم(  معارف 
این  ترویج  به  نسبت  ویژه ای  اهتمام  باید 

خوشبختانه  گفت:  باشند،  داشته  علم 
علمیه  حوزه های  در  علمی  جنبش  امروز 
از  باالتر  و  بهتر  موارد  اکثر  در  خواهران 

بسیاری از مراکز علمی است.
وی خاطرنشان کرد: ماندگاری تالش ها 
گرو  در  علمی  شده  کسب  موفقیت های  و 
ترویج  و  دینی  علوم  کسب  علم،  تحصیل 

معارف الهی است.
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
محکوم  با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در 
کشتار  در  نیجریه  ارتش  جنایات  کردن 
مسلمانان و شیعیان این کشور و دستگیری 
ابراهیم  شیخ  والمسلمین  حجت االسالم 
زکزاکی، اظهار کرد: امیدواریم این روحانی 
برجسته شیعی هر چه سریع تر از بند اسارت 
دولت  و  شود  آزاد  افراطی  و  تندرو  افراد 
چه  هر  قضیه  این  به  نسبت  باید  نیجریه 

سریع تر اقدام کند.
وی ادامه داد: شیخ زکزاکی شخصیتی 
پرداخت  تحصیل  به  قم  در شهر  که  است 
نیجریه عزیمت  به  اتمام تحصیل  از  بعد  و 
از  بیش  سال   20 طول  در  توانست  و  کرد 
12 میلیون شیعه را در نیجریه تربیت کرده 

تحویل جامعه دهد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور مطرح کرد؛

12 میلیون شیعه حاصل تالش 20 ساله شیخ زکزاکی

زنجان

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و  اساتید 
کتابخانه  از  ایالم  استان  سرابله  فاطمیه)س( 

عمومی شهر بازدید کردند.
»خانم فاطمه حوراء احمدیان«، مدیر مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله درباره این بازدید
 گفت: در این بازدید طالب، برخی از اساتید و نیز معاونان مدرسه 
و  کتابخانه  جدید  محیط  با  آشنایی  ضمن  در  که  کردند  شرکت 
قسمت های مختلف آن، به کمک کتابداران به عضویت کتابخانه 
درآمدند و شیوه های بهره مندی از امکانات کتابخانه و نحوه امانت 

و تمدید آن را آموختند. 
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله اظهار کرد: در 
این دیدار همچنین از طالب خواسته شد که  فرصت را غنیمت 
شمرده و با تقسیم شدن به چند گروه، کتاب های  همه بخش های 
مختلف کتابخانه را به دقت نگاه کرده و در پایان درباره کتاب ها به 
بحث و گفت وگو بنشینند که این امر در مجموع منجر به شناختن 
زمانی  فرصت  این  در  کتابخانه،   در  موجود  موردنیاز  کتاب های 
معرفی  در  نیز  بازدید  این  در  کننده  شرکت  استادان  و  شد  کوتاه 
منبع های مختلف موجود در کتابخانه، طالب را همراهی کردند.

بازید اساتید و طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( از کتابخانه عمومی شهر

سرابله

با  تربیتی  فرهنگی  زندگی  سبک  نشست 
حضور  با  دینداری«  سایه  در  آرامش  »عنوان 
مدیر حوزه  علمیه خواهران استان کردستان در 
مدرسه علمیه خواهران ریحانة النبی)س( سنندج 

برگزار شد.
حوزه  مدیر  صالحی«،  محمد  »حجت االسالم  نشست  این  در 
مفهوم  گفت:  سخنانی  طی  کردستان  استان  خواهران  علمیه 
جایگاه  و  اهمیت  همچون  مطالبی  از  اما  می فهمیم  را  آرامش 
آرامش در تعالیم دینی، چقدر نیاز به آرامش داریم و چقدر آرامش 

می خواهیم، غافلیم.

آرامش  طلبه  اگر  باشد،  آرامش  منبع  باید  طلبه  افزود:  وی 
سایه  در  اگر  داشت،  نباید  توقعی  هیچ  جامعه  از  باشد  نداشته 

دینداری آرامش نباشد دنیای پرتالطم خواهیم داشت.
مدیر حوزه  علمیه خواهران استان کردستان اظهار کرد: تمامی 
بزرگان ما هر کدام که به جایی رسیدند همه در سایه آرامش بوده 

است و شخصی که آرامش داردغیر از خوبی انجام نمی دهد.
بستر  در  براینکه عمل صالح  تأکید  با  حجت االسالم صالحی 
ایمان حاصل می شود و ایمان هم در بستر آرامش شکل می گیرد، 
کشیدن  نفس  به  احتیاج  از  بیشتر  آرامش  به  احتیاج  داد:  ادامه 
است، چون که در صورت نبودن آرامش دچار خودکشی تدریجی 

روحی می شویم.
به  اشاره  با  کردستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بیان کرد: وی هر زمانی که به مشکلی  ابوعلی سینا  زندگی نامه 
نماز می خواند ومشکلش حل می شد  برخورد می کرد، دو رکعت 
می  جریان  به  آرامش  در  واندیشه  آورد  می  آرامش  نماز  که  چرا 
افتد؛ پیامبرخدا هم وقتی با مشکل برخورد می کرد دو رکعت نماز 

می خواند.
دنیای  تأمین  برای  دنیا  اهل  افزود:  صالحی  حجت االسالم 
خود آرامش می خواهند، اهل دین هم برای ارتقای دین خود به 

آرامش نیاز دارند.

برگزاری نشست  سبک زندگی با عنوان »آرامش در سایه دینداری« در مدرسه  علمیه خواهران ریحانه النبی)س( 

سنندج



موضوع  با  بسیج  هفته  گرامیداشت  مراسم 
حضرت  آرمان های  از  حراست  در  بسیج  نقش 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خمینی)ره(  امام 
خوزستان  استان  سوسنگرد  کبری)س(  خدیجه 

برگزار شد.
بسیج   فرمانده  مرمضی«،  سکینه  »خانم  نشست  این  در 
انقالب  آرمان های  حفظ  در  بسیج  نقش  به  اشاره  با  سوسنگرد 
وامام خمینی)ره( وضرورت مقابله با تبلیغات دشمن، گفت: دنیای 

امروز ما، دنیای ارتباطات و تعامل با دیگران است.
وگاهی  است  وسازنده  خوب  تعامل  گاهی  این که  بیان  با  وی 
کامل  روشنفکری  و  بصیرت  فرد  اگر  افزود:  ویرانگر،  و  مخرب 
نداشته باشد، ممکن است دچار انحراف وگمراهی شود پس بر ما 
الزم است که اوال خومان را در برابر شبهات دشمنان قوی کنیم 
را  افراد  و بصیرت  اجتماع هدایت  در  به عنوان یک طلبه  ثانیا  و 

گاهانه بر عهده بگیریم. آ

حضور  با  اسالمی  زندگی  سبک  نشست 
علمیه  مدرسه  در  خانواده  مسائل  کارشناس 
خواهران حضرت زینب کبری)س( تهران برگزار شد.
»خانم فومژی«، کارشناس مسائل خانواده با 
بیان این که یکی از مهم ترین خصوصیات مؤمنان
سیره  گفت:  ندارند،  خواسته ای  دیگران  از  که  است  این   
اهل بیت)علیهم السالم( و علما این گونه بود که خواسته های خود را از 

دیگر افراد به حداقل می رساندند.
مقدمه  آن،  مطابق  و هرچیزی  درخواست  افزود: سؤال،  وی 

بوجود آمدن توقع در انسان است.
کارشناس مسائل خانواده با اشاره به تأثیر لقمه و مال در زندگی 
به حرام، حالل، شبهه ناک، عادت و  انسان، اظهار کرد: لقمه 

شهوت تقسیم می شود.
فومژی با بیان این که در تبعات لقمه حرام آمده است که سبب 
می شود،  خداوند  با  آخر  در  و  السالم(  ائمه)علیهم  دیگران،  با  دشمنی 

ادامه داد: لقمه شبهه ناک نیز سبب قساوت قلب می شود.
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تهران

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

نشست »سبک زندگی اسالمی«

عالی  آموزش  مؤسسه  آموخته  دانش  پایان نامه  دفاعیه  جلسه 
حوزوی کوثر شهر تهران برگزار شد.

عالی  آموزش  مؤسسه  دانش آموخته  بادی«  سمیه  »خانم 
حوزوی کوثر تهران از پایان نامه خود با موضوع »مطالعه تطبیقی 
»حجت االسالم  راهنمایی  با  فقه«  در  نامشروع  کودکان  حقوق 
محمدصادق جمشیدی راد«، مشاوره »حجت االسالم اکبر خادم 

الذاکرین« و داوری »حجت االسالم محمد روحی« دفاع کرد.
ابتدای  در  خداوند  کرد:  عنوان  خود  پایان نامه  درباره  وی 
آفرینش انسان را از دو جنس مرد و زن آفرید. برای تداوم نسل 
انسان، ازدواج و تشکیل خانواده را به آن ها سفارش کرد و روش 
برای  الهی  اولیای  و  پیامبران  وسیله  به  را  آن  قانونی  و  شرعی 
انسان بیان کرد که ثمره این ازدواج فرزندانی شرعی و قانونی با 

فطرتی پاک هستند.
این دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه استان تهران تصریح 
کرد: ولی روح سرکش انسان در برخی اوقات او را به گردن کشی 
ایجاد  بدون  الهی  سنت  این  برخالف  می خواهد  و  می خواند  فرا 
عالقه شرعی دو جنس مخالف با یک دیگر رابطه نامشروع برقرار 
 کنند که پذیرش کودک حاصل از این رابطه در خانواده و جامعه 

مورد تردید است و تفاوت هایی آنان با کودکان مشروع دارند.
بادی با بیان این که دیدگاه مذاهب و فرقه های مختلف نسبت 
کشورهای  همانند  گاهی  گفت:  است،  متفاوت  کودکان  این  به 
نامشروع  کودکان  و  مشروع  کودکان  حقوق  بین  تفاوتی  غربی 
نمی گذارند و گاهی همانند برخی آنان را مستحق مرگ می دانند. 
حتی حق زندگی کردن را از آنان می گیرند و اگر کودک نامشروع 
متولد شد، چه کسی باید نفقه او را بدهد وسرپرستی او را بر عهده 

گیرد، نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
خمسه  مذاهب  یعنی  اسالم  مبین  دین  دیدگاه  از  افزود:  وی 
)امامیه، مالکیه ، شافعیه، حنفیه ، حنبلیه( انسان از ابتدای وجود 
و از همان حالت نطفگی حق زندگی دارد و هیچ کس حق ندارد 
به ظلم این حق را از هیچ کس بگیرد. کسی که حق زندگی را از 
دیگری بگیرد یا باید قصاص شود یا دیه بپردازد و این بستگی به 
شرایط دارد. اگر این کودک فوت کند یا والدینش فوت کنند بین 

او و والدینش توارث برقرار می شود یا خیر؟
تأکید  این دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه استان تهران 
کرد: از دیدگاه اسالم برخی مناصب و فعالیت ها را در اجتماع با 
شرایطی به افراد می دهند. کسی که می خواهد امام جماعت برای 
نماز شود یا این که شهادتی را در دادگاه ادا کند یا قاضی شود، باید 
شرایطی را دارا باشد. اگر این کودکان را به قتل برسانند یا او کسی 
را به قتل برساند با توجه به دیدگاه فقها در قصاص ایشان اختالف 

است و فقها نظریات متفاوتی را در این زمینه بیان کرده اند.

 مؤسسه  آموزش عالی حوزوی کوثر تهران برگزار کرد

جلسه دفاعیه پایان نامه »مطالعه تطبیقی 
حقوق کودکان نامشروع در فقه«

دهمین جلسه از سلسله جلسات مباحث گفتمانی »اخالق در 
زندگی« در مدرسه علمیه خواهران کوثر شهر تهران برگزار شد.

به  اشاره  با  جلسه  این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  جزایری، 
روایتی از پیامبر اکرم)ص( گفت: اگر عقل انسان بر شهوت او غلبه 

کند، درجه ای باالتر از مالئکه خواهد داشت.
وی افزود: البته هر عقل و علمی سبب نمی شود که انسان باالتر 

از مالئکه قرار گیرد؛ چرا که بشر دو جنبه از عقل و شهوت دارد.
مدرس حوزه و دانشگاه مخلوقات را سه دسته دانست و بیان 
تنها شهوت دارند همانند حیوانات، آن هایی  کرد: مخلوقاتی که 
بر  عقلشان  که  موجوداتی  و  مالئکه  همانند  دارند  عقل  تنها  که 

شهوتشان غلبه می کند همانند انسان ها هستند.
مطالبی  بیان  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جزایری 
تأکید کرد: علم آن است که جنبه  و  پرداخت  درباره علم واقعی 

عقل بر شهوت غلبه داشته باشد.
وی ادامه داد: عبادت موقوف بر معرفت است؛ چرا که باالترین 
مقامی که برای حضرت رسول)ص( آورده شد، عبد بودن ایشان بود.

مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار کرد

نشست »اخالق در زندگی«

در  مبلغان  حضور  با  »سراج«  تبلیغی  همایش 
مدرسه علمیه خواهران نجمیه شهر سرخه برگزار شد.
مدرس  زمانپور«،  حسین  »حجت االسالم 
این که  بیان  با  این همایش  و دانشگاه در  حوزه 
طلبه باید تحصیل، تبلیغ و تدریس داشته باشد، 
گفت: تبلیغ دارای انگیزه مادی و معنوی است. انگیزه معنوی آن 
در آیات و روایات بیان شده و انگیزه مادی آن در خواست برکت 

از خداوند است.
وی افزود: محتوای تبلیغ باید مطابق عقل و شرع باشد. اگر 

این دو شاخصه را نداشته باشد، فرد به خرافات کشیده می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه ویژگی تبلیغ خوب را داران بودن دقت 
باید  مبلغ  کرد:  بیان  و  برشمرد  عملی  و  اخالقی  نکات  علم،  در 

اخالص و صبر داشته باشد.

 مدرسه علمیه خواهران نجمیه برگزار کرد

همایش تبلیغی »سراج«

سرهخ

مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی کرد

نقش بسیج در حراست از آرمان های 
حضرت امام خمینی)ره(

سوسنگرد

علمیه  مدرسه  در  طباطبایی«  »عالمه  آثار  از  کتاب  نمایشگاه 
خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد استان خوزستان برگزار شد. 
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  ساعدی«،  »خانم 
ترویج  هدف  با  نمایشگاه  این  گفت:  کبری)س(  خدیجه  حضرت 
عالمه  زندگی  با  طالب  آشنایی  و  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 

طباطبایی در مدرسه برگزار شد.

مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار کرد

نمایشگاه کتاب از آثار »عالمه طباطبایی«

عنوان  با  اخالقی  نشست 
مدرسه  در  پیمان«  »تجدید 
خدیجه  خواهران  علمیه 
کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

بوحمیدی«،  زینب  »خانم 
نشست  این  در  حوزه  مدرس 
شخصیت  بررسی  برای  گفت: 
وراثت،  عامل  سه  باید  فرد  هر 
تربیت و محیط را در نظر گرفت.

وی در ادامه به بیان جایگاه حضرت زینب)س( پرداخت و تصریح کرد: 
ایشان در خانه ای بزرگ شدند که محل نزول وحی و گنجینه رسالت بود.
مدرس حوزه با بیان این که حضرت زینب)س( از کودکی در دامان 
سه شخصیت بزرگ اسالم تربیت یافتند، خاطرنشان کرد: ایشان 
تا 6سالگی در دامان جد بزرگوارش حضرت محمد مصطفی)ص( و 

پس از آن امیرمؤمنان)ع( و حضرت زهرا)س( بزرگ شدند.
در  نیز  معنویی  و  علمی  لحاظ  از  کبری)س(  زینب  افزود:  وی 

سطح باالی علم و معرفت قرار داشتند.

نشست اخالقی با عنوان »تجدید پیمان« 

با  زرتشت  اعتقادی  مبانی  بررسی  نشست 
زرتشت،  دین  با  طالب  اجمالی  آشنایی   هدف 
در  آنان،  جذب  راهکارهای  و  اهداف   و  عقاید 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده استان 

فارس برگزار شد.
در این نشست »خانم وحید بنده خدا«، مسئول قرارگاه امر به 
معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج  سپاه فسا در ابتدای 
سخنان خود بعد از معرفی آیین زرتشت به تاریخ زرتشتی در دوران 
هخامنشیان، و ساسانیان و صفویان پرداخت و از نقش قاجاریان 

در نشر و گسترش آیین زرتشتی در ایران سخن گفت. 
وی در ادامه شعار این آیین که سه عنصر پندار نیک،  گفتار 
نیک و کردار نیک است را بررسی کرد و این سه شعار را متعلق 
به دین اسالم دانست و فقدان این عناصر را در دین زرتشت مورد 

بررسی قرار داد.
بنده خدا به بررسی 9 اصل جهان بینی این آیین پرداخت و هر 

یک را به صورت مجزا تجزیه و تحلیل کرد.
مسئول قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت 
آیین زرتشت  به   افراد  از  برخی  بسیج  سپاه فسا علل گرایش 
اخالقی  وباری  بند  بی  و  آزادی  رفاه طبلی،  راحت طلبی،  را 

برشمرد.

با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

مبانی اعتقادی زرتشت

ششده

علمیه  مدرسه  در  »زینبیون«  همایش 
سخنرانی  با  شهرکرد  فاطمیه  خواهران 
»حجت االسالم کریم سرافراز« مسئول نمایندگی 
بنی هاشم)ع(  قمر  حضرت  سپاه  در  ولی فقیه 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
 حجت االسالم کریم سرافراز  در این نشست به بیان راه های ورود 
شرب  ماهواره،   حجابی،  بی  رواج  و  پرداخت  نرم  جنگ  در  دشمنان 

خمر و موسیقی های حرام را از مهم ترین ابزارهای آنان دانست.
ایثار،  از  کاملی  مجموعه  را  بسیج  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
خلوص، فداکاری و عشق به خدا دانست و بر نقش آفرینی بانوان 

در این زمینه تأکید کرد.
هاشم)ع(  قمربنی  حضرت  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
چهارمحال و بختیاری همچنین به تبیین حادثه عاشورا و مهدویت 
برابر  از کانون خانواده در  تربیت نسل منتظر، حفاظت  و  پرداخت 
تیرهای دشمن و حفظ ایمان را از مهم ترین وظایف بانوان برشمرد. 

منطقه ای  همایش 
»وحدت حوزه و دانشگاه« 
با همکاری مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( 

تنکابن برگزار شد.
دانشگاه  در  که  همایش  این  در 
غیرانتفاعی رودکی برگزار شد، امام جمعه، 
رییس اوقاف و امور خیریه، رییس تبلیغات 
دانشگاه،  و  حوزه  مدرسان  اسالمی، 
شهر  مسئوالن  و  دانشجویان  طالب، 

تنکابن حضور داشتند.
»حجت االسالم عباس فالحی«، دبیر 
علمی همایش »وحدت حوزه و دانشگاه« 
در ابتدای مراسم ضمن خوش آمدگویی، 

یکی از راه های نفوذ بیگانگان در کشور را 
دو  میان  افکنی  شکاف  و  اختالف  ایجاد 

قشر حوزوی و دانشگاهی دانست.
وی گفت: دشمنان با این کار به دنبال 
و  حوزه  وحدت  و  هستند  نظام  تضعیف 
آسیب ها  این  از  جلوگیری  سبب  دانشگاه 

در کشور می شود.
»الچینی«،  نیز  مراسم  این  ادامه  در 
جایگاه  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد 
کرد:  خاطرنشان  اسالم  در  علم آموزی 
برای  را  آن  که  است  علمی  واقعی  علم 
رضای خدا آموخت، سپس عمل کرد و به 

دیگران آموخت.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت 

حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: وحدت 
معرفت  بعد  در  باید  دانشگاه  و  حوزه 
شناسی باشد. ماهیت این وحدت، وحدت 
در هدف است که هر دو نهاد جهت ارتقا 
و پیشرفت کشور کسب علم و کمال کنند.

»وحدت  همایش  پایانی  بخش  در 
»حجت االسالم  دانشگاه«  و  حوزه 
دانشگاه  حوزه  مدرس  شاهدی«  غفار 
از  افتخاری«  فاطمه  سیده  »خانم  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  دانش آموختگان 
مقاله  ارائه  به  تنکابن  الزهرا)س(  فاطمه 

پرداختند.
 همچنین از سه نفر از پژوهشگران برتر 

همایش تقدیر شد.

در جمع خواهران طلبه مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

ایجاد شکاف میان حوزه و دانشگاه از راه های نفوذ دشمن

کابن تن

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  تنکابن از بازدید 
این  پیامبراعظم)ص(  کتابخانه  از  مدرسه  کادر  و  طالب  از  جمعی 

شهر خبر داد.
»خانم زهرا هدایتی همت« تصریح کرد: این بازدید به مناسبت 
کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج  هدف  با  و  کتابخوانی  و  کتاب  هفته 

تشویق و ترغیب طالب به مطالعه مفید و سودمند برگزار شد.
وی آشنایی طالب به کتابخانه های موجود در شهر تنکابن و 
دستیابی آسان به منابع علمی و دست اول را از دیگر اهداف این 

بازدید دانست.

بازدید طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( از کتابخانه پیامبر اعظم)ص(

نشستی با موضوع »جایگاه، اهمیت و ضرورت کتاب و کتابخوانی« 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.

این  در  حوزوی  پژوهشگر  و  مدرس  فهیمی«،  حمید  »خانم 
در  آن  رسالت  و  علمیه   حوزه های  تعالی  و  رشد  گفت:  نشست 
و سبک  قرآنی  آموزه های  از  برخواسته  متعالی که  اهداف  تحقق 
زندگی پیامبر)ص( بزرگوار و ائمه اطهار)علیهم السالم( و نظام والیت فقیه 

است، با مطالعه عمیق و معنی دار محقق شود.
آیندگان  و  گذشتگان  با  می توان  کتاب  مطالعه  افزود:با  وی 

وحدت روحی داشت.

نشست »جایگاه، اهمیت 
و ضرورت کتاب و کتابخوانی«

توسط مدرسه علمیه خواهران فاطمیه برگزار شد

همایش »زینبیون«

شهرکرد

مسابقه کتاب و کتابخوانی از کتاب »رهگشای سعادت« و »حماسه حسینی)ع(«  
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار شد.

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  سرپرست  طالب زاده«،  فاطمه صغری  »خانم 
ساری گفت: به منظور آشنایی بیشتر طالب با قیام عاشورا و امامی که برای آبیاری 
درخت اسالم از خون عزیزانش مایه گذاشتند و تقویت ایمان و معرفت نسبت به این
در  مسابقاتی  سیاسی  و  اجتماعی  فردی،  زندگی  در  مسلمانان  وظایف  با  آشنایی  و  عظیم  نهضت   

مدرسه برگزار شد. 
وی درباره نحوه برگزاری مسابقات افزود: در این مسابقات طالب و کادر مدرسه شرکت کردند و 

به نفرات برتر هدایایی تقدیم شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

مسابقه کتابخوانی از کتاب »رهگشای سعادت« و »حماسه حسینی)ع(«

ساری
»خانم فاطمه صغری طالب زاده« در نشست 
اخالقی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  ساری 
اهل بیت)علیهم  به  اتصال  و  بودن  شیعه  گفت: 
السالم(، افتخاری است که نصیب ما شده است؛ 

با کردار و گفتار درست خود، قدر  باید  این رو  از 
این نعمت الهی را بدانیم.

وی اظهار کرد: از جمله عواملی که سبب شد 
مصائبی  و  مشکالت  بر  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  تا 
صدر  شرح  آیند؛  فائق  داشتند،  دین  راه  در  که 
باال بود. شرح صدری که از راه حلم، بردباری، 

متانت در شادی ها و مقاومت در برابر مشکالت 
و تحمل افکار مخالف کسب کردند.

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  پایان  در  ساری 
غلبه  هیجان،  مدیریت  از  الزهرا)س(  خواهران 
برابر  در  نباختن خود  بر شادی،  داشتن جدیت 
زندگی  در  موفقیت  عوامل  عنوان  به  مشکالت 
که  چیزهایی  به  کردن  عمل  گفت:  و  کرد  یاد 
تبدیل  مانع  پیدا کرده ایم،  یقین  و  آن ها علم  به 

شدن علم به جهل و یقین به شک می شود. 

شرح صدر از عوامل غلبه بر مشکالت

»حجت االسالم سنجری« در نشست بصیرت 
سیاسی مدرسه علمیه خواهران نرجسیه سیرجان 
گفت:  و  پرداخت  عاشورا  واقعه  قیام  بیان  به 
حسین)ع(  امام  مقابل  در  که  کسانی  کربال  در 

ایستادند، هیچ کدام غیر مسلمان نبودند.
وی افزود: حضرت زینب)س( در آن زمان به روشنگری پرداختند 

و این خود سبب حفظ این واقعه عظیم شد.
قبیل  از  شبکه هایی  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
فدک، اهل بیت، امام حسین، سالم و ... ادعا مذهبی بودند می کنند، 
ولی محتوای آن ها مذهبی نیست؛ چر که وابسته به انگلیس هستند.
حجت االسالم سنجری تأکید کرد: دشمن می خواهد از نفوذ 

به استحاله و از استحاله به براندازی برسد.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران نرجسیه عنوان شد

جلوگیری از انحراف با روشنگری

سیرجان

نشست »پاسخ گویی به شبهات حقوقی زنان« در مدرسه علمیه 
خواهران نرجسیه شهر سیرجان برگزار شد.

در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  امین«،  »حجت االسالم سجادی 
این نشست گفت: فمینیسم ها به تشابه و تساوی حقوق زن و مرد 

معتقد هستند و در این باره افراط می کنند.
مشترک  انسانیت  در  را  مرد  و  زن  اسالم  دین  افزود:  وی 
و  تکلیف  عمل،  آزادی  و  اختیار  ویژگی  سه  که  چرا  می داند؛ 
مسؤولیت پذیری، توان و ارتقا به کمال در زن و مرد یکسان است.
سبب  که  احکامی  همان  کرد:  بیان  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
رشد معنوی مرد می شود، برای زن هم وجود دارد و توان کمال در 

مرد و زن مشترک است.

پاسخ گویی به شبهات حقوقی زنان

نشست »بصیرتی« در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت معصومه)س(  شاهرود برگزار شد.

مسائل  کارشناس  ابوترابی«،  »سرهنگ 
بسیجی  کرد:  اظهار  نشست  این  در  سیاسی 
نیازی به حافظه کاری ندارد و به دنبال از دست دادن
 چیزی نیست. بسیج یک کارت عضویتی دارد که آن هم کارت شهادت است.
تا  کردند  تقدیم  را  خود  خون  شهدا  و  راحل  امام  افزود:  وی 

جوانان ما از گمراهی و جهالت نجات پیدا کنند.
دو مشکل  را  و عملی  کارشناس مسائل سیاسی جهل علمی 
بی  و  بصیرتی  بی  سبب  علمی  جهل  شد:  یادآور  و  دانست  بشر 

سوادی می شود. جهل عملی نیز عالمانه به بیراه رفتن است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( برگزار شد

نشست »بصیرتی«

شارهود

»حجت االسالم محمود ترابی« در نشست »بصیرتی« مدرسه 
علمیه خواهران حضرت معصومه)س(  شاهرود با اشاره به سخنان 
نباید  ما  کرد:  تصریح  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  راحل  امام 

هیچ گاه دست از شعار »مرگ بر آمریکا« برداریم.
است.  عقلی  و  دینی  اصل  یک  آمریکا  با  مبارزه  افزود:  وی 

اسالم ما را به جهاد با مستکبران امر می کند.
تمام مشکالت جهان  امام جمعه شاهرود تصریح کرد: منشأ 

آمریکا است. آمریکا مستکبر و گرگ است.
حجت االسالم ابوترابی در ادامه سخنان خود با بیان این که استعمار 
بر  دنبال  به  نو  استعمار  بیان کرد:  تقسیم می شود،  فرانو  و  نو  به کهنه، 
مسند نشاندن حاکمیت مورد تأیید خود است. استعمار فرانو نیز افرادی را 
تربیت می کند تا اهدافش را عملی کنند.نفوذ مقدمه استعمار فرانو است.

نفوذ؛ مقدمه استعمار فرانو

الزهرا)س(   فاطمه  علمیه  مدرسه  سرپرست 
شیراز استان فارس از برگزاری کارگاه آشنایی با 

کتابخانه در این مدرسه علمیه خبر داد.
کارگاه که  این  در  منازاده« گفت:  »خانم زهره 
با حضور »خانم الهام برزگر«، کتابدار حوزه برگزار 

شد، 16 نفر از طالب شرکت داشتند.
با  آشنایی  کارگاه  دراین  مطروحه  مطالب  جمله  از  افزود:  وی 
با بخش  آشنایی  کتاب ها،  رده بندی  نحوه فهرست نویسی، شیوه 

مرجع کتابخانه ها و همچنین آموزش نرم افزار کاوش بود

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

کارگاه آشنایی با کتابخانه

شیراز

»آیت الله  بازدید  از  شیراز  معصومیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
ایمانی«، نماینده ولی فقیه در استان فارس از این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم تقی پور« گفت: آیت الله ایمانی در این بازدید از کالس های 
مدرسه دیدن کرد و سؤاالتی را از اساتید در مورد مباحث ارائه شده 

در کالس ها پرسید.
نیز  اخالقی  درس  جلسه  بازدید  این  ادامه  در  این که  بیان  با  وی 
درجمع اساتید و طالب مدرسه با سخنرانی آیت الله ایمانی برگزار شد.
کرد:  اظهار  شیراز  معصومیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تقوا  حفظ  در  را  طلبگی  الزامات  جلسه  این  در  ایمانی  آیت الله 
وبرنامه  نظم  ما  بعدی  الزام  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  وارزشها 

است، چون بدون نظم وبرنامه انسان به جایی نمی رسد.

بازدید »آیت الله ایمانی« از 
مدرسه علمیه  خواهران معصومیه

ویژه  »آیت الله علی شیخ موحد« در همایش »طلیعه حضور« 
طالب تازه وارد مدارس علمیه خواهران استان فارس که به همت 
اهمیت  بیان  به  شد،  برگزار  استان  این  خواهران  علمیه  حوزه 

نامگذاری همایش پرداخت.
طالب  ویژه  حضور«  »طلیعه  روزه  دو  همایش  است؛  گفتنی 
قرآن  سالن  در  فارس  استان  خواهران  علمیه  مدارس  تازه وارد 
موسی  احمدبن  حضرت  مطهر  حرم  جوار  در  و  شیراز  عترت  و 
شاهچراغ)ع( با حضور بیش از 450 طلبه خواهر از سراسر استان 

برگزار شد.

همایش »طلیعه حضور«
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حضور  با  کودک«  »تربیت  آموزشی  کارگاه 
مشاور حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران 
شهیده بنت الهدی علی آباد کتول استان گلستان 

برگزار شد.
»خانم مریم شاهرودی«، مشاور حوزه و دانشگاه

 مسئله تربیت کودک را یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی دانست 
و با اشاره به این که در اسالم نسبت به مسئله تربیت فرزند تأکید 
آغاز  ازدواج  از  قبل  باید  کودک  تربیت  گفت:  است،  شده  فراوان 
شود، یعنی پایه اول در مسئله تربیت، همسر گزینی است و انسان 
باید بداند با چه کسی ازدواج می کند و قرار است چه کسی نسل او 

را گسترش دهد.
بلکه  نیست،  اجتماعی  وظیفه  یک  فرزندآوری  افزود:  وی 
مانند غذاخوردن یک امر ضروری است و در این امر مهم انسان 
سیره  از  فرزند  تربیت  راه  در  و  باشد  اسالمی  تعالیم  متوجه  باید 
معصومین)علیهم السالم( و کالم وحی بهره گیرد تا بتواند نسلی صالح 

و سالم را به جامعه اسالمی تحویل دهد.
مشاور حوزه و دانشگاه اظهار کرد: مسئله تربیت را باید از دو 
جنبه مورد بررسی قرار دهیم؛ یک جنبه نقش پدر و مادر و جنبه 

دیگر بحث تغذیه و تأثیر لقمه بر تربیت کودک است.
شاهرودی با اشاره به اینکه گناه بر جسم و روح آدمی اثر سوء دارد، 
گفت: برای تربیت نسل صالح و سالم باید از گناه دوری جست و دوری 

از گناه عاملی مؤثر برای فعال شدن ژن های سالم در انسان است.

مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی برگزار کرد

کارگاه آموزشی تربیت کودک

کارگاه آموزشی خانواده با حضور مشاور حوزه و دانشگاه در مدرسه 
علمیه شهیده بنت الهدی  علی آباد کتول استان گلستان برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مشاور  احمدی«،   غالمرضا  »آقای 
کارگاه، گفت: برای داشتن یک خانواده موفق و عشق محور گام 

اول انتخاب درست همسر است.
وی دومین گام را شناخت صحیح از ویژگی های زن و مرد معرفی 
کرد و افزود: زن و مرد از لحاظ روحی و روانی تفاوت هایی دارند که 
اگر به درستی شناخته نشود، نمی توان زندگی موفقی داشت و حتی 

ممکن است مشکالت و ناهنجاری هایی در خانواده ها پیدا شود.
مشاور حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه پایه روانی زن بر احساس 
نظر  از  مقتدر  مرِد  داشت:  بیان  است،  اقتدار  بر  مرد  روانی  پایه  و 
بندی محکم،  استخوان  بم،  جمله صدای  از  ویژگی هایی  زیستی 
مرد  حقیقت  در  و  دارد  جسارت  و  شدت  سرعت،  ضخیم،  پوست 

مقتدر کسی است که در خانواده امنیت و آرامش برقرار می کند.
تمام  با  کرد:  اظهار  قرآن،  از  آیه ای  به  اشاره  با  احمدی 
تنها چیزی که سبب  دارد،  و مرد وجود  بین زن  تفاوت هایی که 
و رحمت  مودت  زندگی خواهد شد،  استحکام  و  آنان  بین  جذب 
است که هر یک از آن دو باید مهارت ایجاد آن را داشته باشند تا 

زندگی سرشار از عشق و آرامش را تشکیل دهند.
زن  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  زندگی  اولیه  قوانین  برخی  به  وی 
آرایش  و  پیرایش  به  و  بپذیرد  را  خود  مرد  که  است  کسی  موفق 
خویش توجه کند، به همسر خود اعتماد داشته باشد و مرد موفق 
هم کسی است که به همسر خود ابراز عشق و محبت کرده و به 
او احترام بگذارد و با همسر خویش در کارها مشورت داشته باشد.

کارگاه آموزشی خانواده

در  والیت  پیرامون  بصیرت افزایی   نشست 
مدرسه علمیه خواهران معصومیه  فهرج استان 

کرمان برگزار شد.
سپاه  فرمانده  برجی،  سرگرد  نشست  این  در 
پاسداران ناحیه فهرج به بیان جایگاه والیت در نظام 
جمهوری اسالمی پرداخت و گفت: وظیفه ما این است  که در همه 

حال گوش به فرمان رهبری باشیم. 
وی در راستای حذف شعار مرگ بر آمریکا، افزود: رهبر معظم 
سیاست های  بر  مرگ  شعار،  این  از  منظور  می فرمایند  انقالب 
آمریکا است، نه مرگ بر ملت آمریکا؛ ما با  سیاست آمریکا مشکل 

داریم نه ملت و مردم آمریکا.
افزایش بصیرت  ناحیه فهرج خواستار  فرمانده سپاه پاسداران 
باید بصیرت و  از سوی طالب شد و اظهار کرد: طالب  مردمی 

گاهی را در سطح جامعه افزایش دهند. آ

 مدرسه علمیه خواهران معصومیه برگزار کرد

نشست بصیرت افزایی پیرامون والیت

تربیتی  آموزشی  واحدهای  کتابداران  آموزشی  دوره  پنجمین 
حوزه علمیه خواهران استان مازندران با موضوع »منبع شناسی و 
جست وجوی منابع اطالعاتی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( قائمشهر برگزار شد.
کارگاه  این  در  حوزوی  پژوهشگر  و  مدرس  موسوی«،  »خانم 
دسترسی های  و  امکانات  با  کامل  آشنایی  کرد:  بیان  آموزشی 
اصلی  وظیفه  طالب،  به  بهتر  خدمات  ارائه  جهت  کتابخانه 

کتابداران حوزه علمیه خواهران است.
وی افزود: الزمه موفقیت یک کتابدار این است که بداند هر 
منبع در چه جایی کاربرد دارد؛ چرا که منابعی که در اختیار او است 

و مراجعه طالب در این باره، متفاوت است.
منبع  در  کلیدی  اصل  کرد:  تصریح  حوزوی  پژوهشگر  این 
مطلب  تشخیص  کتابداری  در  است.  دسترسی  اصل  شناسی، 

مورد نظر در منبع و کتاب بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: دایرة المعارف ها، اصطالح نامه ها، کتابخانه های 
دیجیتالی و اینترنت از قبیل منابع مورد نیاز و ضروری یک کتابخانه است.

علی آباد 
فهرجکتول

دوره آموزشی کتابداران مدارس مازندران

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با 
قره   فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حضور 
این  درسی  کالس های  و  کتابخانه  از  درجزین 

مدرسه بازدید کرد.
»حجت االسالم سید محمدحسن فاضلیان« در 
علمیه  مدرسه  کتابخانه  وضعیت  از  رضایت  ابراز  با  دیدار  این 
فاطمیه گفت: هر چه کتابخانه های حوزه های علمیه غنی تر باشد 

ما شاهد طالب و دانش آموختگان عالم تر خواهیم بود.
کسی  عنوان  به  طالب  از  مردم  انتظار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است که باید در تمام علوم سر رشته داشته باشد، افزود: پس این 
قشر باید تا جایی که می توانند مطالعه خود را باال ببرند و از منابع 

معتبر استفاده کنند.
حجت االسالم فاضلیان همچنین از کالس های درس مدرسه 
علمیه فاطمیه قروه درجزین بازدید کرد وبا حضور در کالس ها به 

سؤاالت طالب پاسخ گفت.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با توصیه به طالب، 
خاطرنشان کرد: برای رسیدن به موفقیت باید رشد علمی و معنوی 

هم زمان باشد و با پرادختن به یک بعد از بعد دیگر غافل نشد.

بازدید مدیر حوزه علمیه استان همدان 
از کتابخانه و کالس های درسی مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه

قره

مشاور مدرسه علمیه خواهران فاطمیه شهر قره  درجزین استان 
همدان از برگزاری جلسه مشاوره با محوریت تکنیک های کنترل 

خشم در این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم زهرا قیصری« با ضروری قلمداد کردن چنین نشست هایی، 
گفت: در این جلسات باید به طالب آموزش دهیم که در کارهایشان 
هیچگاه  را  مسائل  از  سری  یک  باید  وما  نباشند  مقصر  دنبال  به 
ناهماهنگی  از  پر است  اینکه زندگی  فراموش نکنیم، مسائلی مثل 

واشتباهاتی که از حیطه اختیار ما خارج وغیرقابل کنترل است.
افزود: در  ارائه داد و  را برای طالب  وی دراین رابطه راهکارهایی 
این مواقع عمل به راهکارهایی همچون واکنش تأخیری یعنی یک تا 
بیست شمردن، از خود صحبت کردن نه از دیگران، گفتن عبارت های 
و مدنظر  مقابل، عدم همسانی  یادآوری خوبی های طرف  آرامبخش، 

قرار دادن خداوند در رأس امور، می تواند به کنترل خشم کمک کند.

برگزاری جلسه مشاوره با محوریت 
»تکنیک های کنترل خشم«

حضور  با  دشمن  نفوذ  راه های  با  مقابله  بصیرتی  نشست 
فاطمیه   خواهران  علمیه  مدرسه  در  فرهنگی  مسائل  کارشناس 

قره  درجزین استان همدان برگزار شد. 
در  فرهنگی  مسائل  کارشناس  جمشیدپور«،  »حجت االسالم 
امام  ظهور،  درهنگامه  که  داریم  روایات  در  گفت:  نشست  این 
زمان)عج( وقتی می خواهد خودش را معرفی کند، می فرماید: من 
زمان)عج(  امام  یعنی  تشنه شهید شد،  با لب  نوه کسی هستم که 
آن  در  یعنی  این  و  می کند  حسین)ع( معرفی  امام  بوسیله  را  خود 
زمان دنیا امام حسین)ع( را شناخته و این شناخت بی شک بوسیله 

اربعین خواهد بود.
وی با تشریح وضع کشورهای مختلف، افزود: هر کشوری که 
مردمش بیدار باشند، مقتدرتراست، تا جایی که قرآن نیز به این امر 
اشاره دارد ولی آنجا از مردم با لفظ پیروی از امام تعبیر می کند و 

می گوید از امامتان پیروی کنید.
تاریخ  به  ما  وقتی  کرد:  اظهار  جمشیدپور  حجت االسالم 
برمی گردیم می بینیم هرجا مردم با امامشان بودند امام پیروز بود 
بر باطل، امام علی)ع( که قدرت مدیریتش را کمتر کسی تا به امروز 
راحت  گفت:  خورد،  سرش  فرق  بر  شمشیر  وقتی  داده  گزارش 

شدم و بارها درنهج البالغه گروهی را نفرین کرد.
کارشناس مسائل فرهنگی با اشاره به جمله امام حسین)ع( در 
مقابل عبدالله بن حنظله که فرمودند: هرگز مثل من با مثل یزید 
بیعت نمی کند، ادامه داد: اگر همین یک جمله از امام حسین)ع( 
و  اقتدار  است  محال  کنند  گوش  آویزه  دولتمردان  از  بعضی  را 
سربلندی کشور را به راحتی در اختیار کشورهای غربی قرار دهند.

برگزاری نشست بصیرتی 
»مقابله با راه های نفوذ دشمن«

مراسم تقدیر از خیرین کتاب در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه قره درجزین استان همدان برگزار شد.

معاون  فضل اللهی«،  مژگان  »خانم 
قروه  در  فاطمیه  علمیه  مدرسه  فرهنگی 
جزین گفت: این مراسم به منظور تشویق 

و ترغیب افراد مستعد در این زمینه و جلب 
برگزار  کتابخوانی  بخش  خیرین  مشارکت 

شد و به برگزیدگان لوح تقدیری اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری30جلد 
شده  اهداء  مدرسه  این  کتابخانه  به  کتاب 

است، افزود: کتابخانه های حوزه های علمیه 
شدن  بروز  به  نیاز  دیگری  جای  هر  از  بیش 
حال  در  دائم  طالب  چون  دارند  منابع شان 
پژوهش و بررسی هستند و نگاه مسئوالن به 

این بخش از قضیه باید ویژه باشد.

تقدیر از خیرین کتاب

قره درجزین  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این  نمونه  کتابخوان  از  تقدیر  مراسم  برگزاری  از  همدان  استان 

مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم فضل الهی« گفت: این مراسم  به منظور تشویق و ترغیب طالب 
به بخش کتابخواني انجام شد و در آن از طالبي که بیشترین حجم کتاب 

را در طول سال مطالعه کرده بودند مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. 
مفید  و  پیگیر  مطالعه  باید  طالب  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
به  ما  کشور  در  مطالعه  میانگین  متأسفانه  افزود:  باشند،  داشته 
حدی پایین است که با این وضع اگر پیش برویم سال ها از روند 

علمي و پژوهشی قرن عقب خواهیم ماند.
معاون فرهنگی مدرسه فاطمیه قروه درجزین با تأکید بر دقت 
در انتخاب کتاب، اظهار کرد: طالب از منابع و مراجع معتبر برای 

تحقیق و بررسی استفاده کنند.

تقدیر از کتابخوان نمونه
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه قره درجزین از 
برگزاری مراسم رونمایی از تابلو هنری این مدرسه علمیه خبر داد.

تحصیل،  کنار  در  طالب  این که  بیان  با  فضل اللهی«  مژگان  »خانم 
فعالیت هاي هنری نیز در راستاي پرداختن به امور فرهنگی در حوزه انجام 

می دهند، گفت: ساخت تابلوی هنری نمونه ای از این فعالیت ها است. 
وی افزود: این اثر هنری حاصل کار تعدادی از طالب است 
که با محوریت تقویت بنیه همکاري و پرداختن به مسائل هنری 
در قالب چیدمان متفاوت و تأثیرگذار انجام شد که برگرفته از آیه 
15 سوره طاها است و در محل نمازخانه مدرسه نصب خواهد شد.

خواندن  درس  فقط  طالب  کار  که  این  به  اشاره  با  فضل اللهی 
نیست، اظهار کرد: فعالیت های هنری و فرهنگی مکمل فعالیت های 
علمی و پژوهشی هستند و جدا شدن این دو امر برای طلبه ای که 

می خواهد یك فرد کامل و مفید باشد امکان پذیر نیست. 

مراسم رونمایی از تابلو هنری

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
از  همدان  استان  قره  درجزین  فاطمیه 
مسابقات  در  مدرسه  این  طالب  حضور 

استانی قرآن کریم خبر داد.
»خانم مژگان فضل اللهی« با بیان این که 
امور  و  اوقاف  اداره  همت  به  مسابقات  این 
خیریه درمحل تاالرمعلم همدان برگزارشد، 
شرکت کنندگان  مسابقات  این  در  گفت: 

واقامه،  اذان  چون  مختلفی  رشته های  در 
دعاخوانی،  همخوانی،  ترتیل،  قرائت، 

تحقیق وحفظ به رقابت پرداختند.
وی با معرفی طالب شرکت کننده ازمدرسه 
ازهر  افزود:  قروه درجزین،  فاطمیه  علمیه 
اجازه حضور  رشته  هر  در  نفر  شهرستان سه 
داشتند که از این بین خانم ها سمیه ابراهیمی 
خانم  که  کردند  پیدا  حضور  یمینی  سمیه  و 

قرآن  از  جزء   10 حفظ  دررشته  ابرهیمی 
شرکت کرده و حائز رتبه اول استانی شد و به 
مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافت.

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
خواهران فاطمیه با اشاره به سطح باالی 
مسابقات، گفت: مرحله کشوری این دوره 
ازمسابقات قرآنی 29 آذرماه در کرمانشاه  

برگزار می شود.

شرکت طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه  درمسابقات استانی قرآن کریم

نشست »حجاب و عفاف« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
و  »حجاب  نشست  دومین 
عفاف« به همت مدرسه علمیه 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
در  کردستان  استان  کامیاران 
سالن  اجتماعات  سپاه  ناحیه 
شهدا،  خانواده  طالب،  حضور  با  شهر  این 

مدرسان و دیگر مسئوالن استان برگزار شد.
»حجت االسالم عباس دهقان«، رئیس عقیدتی 
سیاسی فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه در این 

مکان  و  زمان  به  عاشورا  این که  بیان  با  نشست 
خاص بستگی ندارد، گفت: گاندی با الگوگیری از 

امام حسین)ع( به پیروزی رسید.
عاشورا  واقعه  از  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
آن  حوادث  تمام  به  باید  بگیریم،  درس  خوب 
دقت کنیم. یکی از مهم ترین درس های عاشورا، 
توجه به جایگاه خانواده است. بانوان امروز باید 

بانوان عاشورا را الگوی خود قرار دهند.
مرزبانی  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  رئیس 

جایگاه  خانواده  کرد:  عنوان  کرمانشاه  استان 
به  را  آن  باید  دارد.  مسلمانان  زندگی  در  مهمی 
بهترین وجه تشکیل داد؛ چون دامن پاک مادر 
هدایت  مستقیم  صراط  به  را  فرزندان  می تواند 

کند.
وی ادامه داد: البته هر کدام از اعضا، ستون 
خانواده هستند و اگر یکی از آن ها بیراهه رود، 
می کند.  ایجاد  مشکل  نیز  اعضا  دیگر  برای 
خانواده  اصلی  ستون  بیشتر  دشمنان  متأسفانه 

یعنی مادر را نشانه گرفته اند.
دهقان عنوان کرد: برای حفظ ستون اصلی 
خانواده یعنی مادر باید تالش کرد، فرزندان باید 
حق مادر و شوهر حق همسر را به خوبی ادا کند 

تا بتوانند زندگی خوش و سالمی داشته باشند. 
قبال  در  نیز  بانوان  البته  شد:  یادآور  وی 
متأسفانه  دارند.  وظایفی  شوهر  و  فرزندان 
را  مرد  و  زن  جای  سوء  تبلیغات  با  دشمنان 

عوض کرده اند.

کامیاران

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  کارشناس 
نشست های  سلسله  برگزاری  از  کرج  بقیع 
فرهنگی تربیتی با موضوع ادب و حیا در کربال 

در این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم نیلوفر صدری« با بیان این که این

برگزار  حوزه  استاد  انصاری،  حجت االسام  نظر  زیر  نشست ها   
می شود، گفت: در این جلسات استاد با تبیین مفهوم ادب و حیا 
به  در کربال،  ادب  بیان مصادیق  و  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در 

تطبیق این الگوی مهم با زندگی امروز می پردازد.

 مدرسه علمیه خواهران بقیع برگزار  کرد

 نشست فرهنگی تربیتی با موضوع 
»ادب و حیا در کربال«

نشست »جمعیت و سبک زندگی اسالمی« با حضور مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان البرزدر مدرسه علمیه خواهران زینبیه شهر 

کرج برگزار شد.
در این نشست پژوهشی »حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی«، 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز، گفت: دین، امانت الهی 

در دست طالب است و باید در حفظ آن کوشا باشیم. 
وی با بیان این که جایگاه طلبگی در نزد ما امانت است، افزود: 
همه باید از کوتاهی در امر دین بپرهیزیم و با در نظر داشتن این 

نکته مسیرها و مراحل سخت برای ما آسان می شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز اظهار کرد: امروزه یکی 
از خطرات خانواده ها و جوامع اسالمی، خطر »جمعیت و سبک 
با پژوهش و تحریر مقاالت متعدد  باید  زندگی« است که طالب 

گاه کنند. جامعه را نسبت به این امر آ

 مدرسه علمیه خواهران زینبیه برگزار  کرد

 نشست »جمعیت و سبک زندگی اسالمی«

کرج

جمعیت  افزایش  آموزشی  علمی  کارگاه   
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  حضور  با 
امام  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طباطبایی 

خمینی)ره( کرمانشاه برگزار شد.
در این کارگاه »خانم زهرا جامعه بزرگ«، عضو 
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تأکید بر اهمیت دادن 
فمنیسم  موج  که  زمانی  از  گفت:  جمعیت،  افزایش  موضوع  به 
ویژه  به  زنان  حامی  را  خودشان  و  کردند  مطرح  را  زنان  مسئله 
سری  یک  کردند،  معرفی  هستند،  ستم  و  ظلم  تحت  که  زنانی 
به  انسان ها  که  رفت  سمت  این  به  تفکرات  و  شد  ایجاد  قوانین 
سمت فردگرایی پیش روند و در جهتی قرار گیرند که تمام امیال 
که  است  تفکر غیرخدایی  این  و  آورده شود  بر  و خواسته هایشان 
متأسفانه امروز آن چه مشاهده می شود این است که جامعه ما به 

این سمت و سو در حال حرکت است. 
و  است  جمعیت ها  ذاتی  ویژگی  تحول  و  تغییر  افزود:  وی 
جمعیتی نیست که از تغییر و تحول در امان باشد و فرآیند تغییر و 
تحول جمعیت، در طول زمان تحت تأثیر باروری و مرگ و میر و 

مهاجرت صورت می گیرد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد: در 
صورت غفلت از امر افزایش جمعیت و مسئله زاد و ولد، کشور به 

سمت سالخوردگی جمعیت پیش خواهد رفت.

جامعه بزرگ ادامه داد: جهان با شتاب زیادی در حال پیرشدن 
است؛ عامل اصلی این روند استقرار کاهش باروری و طول عمر 
را  اقتصادی  توسعه  عمل،  در  جمعیت  سالخورگی  و  است  افراد 

کند خواهد کرد. 
این  سالخورده  جمعیت  مشکالت  از  یکی  داشت:  بیان  وی 
و در  پیدا کرده است  این جمعیت کاهش  در  نیروی جوان  است 
نتیجه افراد سالخورده، متصدی امور می شوند و نسبت حمایتی 
رو  روبه  مشکل  با  هستند  جامعه  جوان  نیروی  همان  که  بالقوه 

خواهند شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: یکی دیگر 
از پیامدهای افزایش جمعیت زنانه شدن جمعیت است، که نشانه 
آن اختالف سنی ازدواج و نابرابری جنسی و از طرفی شمار بیشتر 
وجود  طرفی  از  است،  بیوگی  باالی  سطح  کننده  منعکس  زنان 
و شرایط  مالی  و  اجتماعی  امنیت  تا  زنان سالمند سبب می شود 
جوامع  پیش روی  مسائل  مهم ترین  از  یکی  سالمند  زنان  زندگی 

مسلمان باشد.
وی در ادامه با تأکید بر کنترل موالید و تنظیم خانواده افزود: 
باید توجه داشت که کنترل موالید چه موقع به جا و الزم است و 
درخانواده هایی که از هر نظر تمکن مالی دارند و قدرت و توانایی 
مسئله)بچه  این  قبح  است  دارند، الزم  را  بیشتر  فرزندان  داشتن 

دارشدن( در میان آنان شکسته شود.

مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( برگزار کرد

کارگاه علمی آموزشی »افزایش جمعیت«

کرمانشاه

نشست اخالقی با حضور فرزند حضرت آیت الله 
الزهرا)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  در  بهجت 

مسجدسلیمان استان خوزستان برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم علی بهجت«، 
فرزند »حضرت آیت الله بهجت« با اشاره به آیه 
برترین موجود  به عنوان  را  انسان  آدم..« که  »لقدکرمنابنی  شریفه 
به  مخلوقات  سایر  به  نسبت  انسان  برتری  گفت:  می کند،  معرفی 

خاطرعلم وهدفداربودن او است.
به مسیرهستی  را  انسان  ارزشمند است که  افزود: علمی  وی 
برساند و طریق آن الی الله باشد نه الی النار که این امر با امتثال 

به معبود میسراست.
فرزند آیت الله بهجت به سیره اهل بیت)علیهم السالم( اشاره کرد و بیان 
تعالی  حق  مقابل  در  عبودیتشان  بزرگان  بارزاین  ازصفات  داشت: 

است، چنانچه حضرت صدیقه طاهره به گونه ای عبادت می کردند

 و وصل به معبود می شدند که رسول اکرم)ص( عبادت گاه خویش را 
محاذی محل عبادت ایشان قرار می دادند.

با اشاره به خاطراتی عرفانی و اخالقی  حجت االسالم بهجت 
ازسیره  تأسی  به  را  بهجت)ره( طالب  آیت الله  حضرت  زندگانی  از 

بزرگان توصیه کرد.

برگزاری نشست اخالقی با حضور فرزند آیت الله بهجت درمدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

مسجد 
سلیمان
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کسب  »راه های  عنوان  با  اخالقی  نشست 
توفیقات الهی« با حضور استاد حوزه و دانشگاه 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  قروه استان 

کردستان برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم مسلم اسدی«،
تأکید  و معنویت  توفیق  بر عوامل کسب  دانشگاه  و  استاد حوزه   
کرد و با بیان این که پنج عامل مهم در کسب توفیقات تأثیرگذار 
است، گفت: نخستین عامل کسب توفیقات خودشناسی است؛ 
افالطون می گوید: انسان دو گمگشته دارد تا آنها را پیدا نکند در 
لجن زندگی می کند، این دو گمگشته یکی خویشتن خویش است 

و دیگری خدای خویش است. 
حجت االسالم اسدی با بیان این که دومین عامل انجام واجبات 
وترک محرمات است، افزود: سومین عامل در کسب توفیقات انجام 
از  بعد  آیه قرآن  از جمله تالوت حداقل تالوت50  مستحبات است 

نماز صبح، خواندن نماز شب وعامل چهارم احترام به پدر ومادر.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: احترام به والدین در هر حالی واجب 
است ولو والدین مشرک، مگر در صورتی که فرزند را دعوت به شرک کنند.

وی پنجمین عامل کسب توفیق را مطالعه کردن دانست و ادامه 
باید  و طلبه  باشد  روز  به  و  تمام زمینه ها  باید در  داد: مطالعه  طلبه 
حداقل هر روز دو صفحه از کتاب های شهید مطهری را مطالعه کند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

راه های کسب توفیقات الهی

قروه

سیاسی  عقیدتی  مسئول  حضور  با  اجتماعی  سیاسی  نشست 
استان  قروه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  قروه  سپاه 

کردستان برگزار شد.
این نشست »سرهنگ  حسین رستمی«، مسئول عقیدتی  در 
به  برجام  مسائل  و  هسته ای  انرژی  مورد  در  قروه  سپاه  سیاسی 
ایراد سخن پرداخت و گفت: آنچه را که می تواند ما را در مسائل 
بزرگ  رهبران  با  اجتماع  حضور  دهد  نشان  تأثیرگذار  منطقه ای 
بزرگ است،  آمریکا شیطان  و وحدت مردم در آن جامعه است؛ 
از  بنابراین  می کند،  تکه  تکه  پس  است،  انسان  گرگ  شیطان 

دسته بندی بپرهیزید، باید وحدت داشته باشید تا مغلوب نشوید.
معرفت  محبت،  شامل  که  دارد  ارکانی  والیت  افزود:  وی 
و  معرفت  باید  داریم  که  والیت  محبت  است،  اطاعت پذیری  و 

بصیرت نیز پیدا کنیم.
بصیرت  کرد:  اظهار  قروه  سپاه  سیاسی  عقیدتی  مسئول 

مؤلفه ای کارآمد در تمام مسائل است.
جغرافیای  که  می بینیم  کنیم  بررسی  اگر  داد:  ادامه  رستمی 
جهان اسالم مورد توطئه آمریکا قرار گرفته و حال امروزه جهان 
اسالم مهم ترین خطری است که آمریکا را تهدید می کند، از این 
رو آنها  هزینه های زیادی می کنند و جنگ نیابتی راه انداخته اند و 

به دنبال این هستند از داخل حکومت ها را از هم بپاشند.

 بررسی انرژی هسته ای و مسائل برجام

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  اسدی«  »حجت االسالم 
روایت  این که  بیان  با  کردستان  استان  قروه  الزهرا)س(  خواهران 
را  آمیزی  را که سخن حکمت  کند کسی  می فرماید: »خدا رحمت 
بشنوند و باور کند.« گفت: قوه عقل می فهمد، ولی قلب باور می کند.
این که همه می دانند گناه  به  با اشاره  مدرس حوزه و دانشگاه 
می دهند،  انجام  قلبی  باور  نداشتن  سبب  به  ولی  است،  زشت 
تصریح کرد: خداوند به ما قلب سلیم داده تا همه چیز را باور کنیم.
وی یادآور شد: امام صادق)ع( می فرمایند: »انسان وقتی گناه 
می کند در قلبش یک نقطه سیاهی پدیدار می شود.« اگر پس از 
گناه  برروی  گناه  اگر  ولی  می یابد،  صیقل  قلبش  کند،  توبه  گناه 

انباشته شود، قلب سیاه می شود.
تمام  در  را  خدا  باید  انسان  کرد:  تأکید  اسدی  حجت االسالم 
زوایای زندگی حس کرده و ببیند. انسانی که به مرحله باور نرسد، 
برسد  باور  به مرحله  که  دارد. کسی  مطالبش جنبه ضبط صوت 

تمام گفته هایش به قلب می نشیند و اهل عمل می شود.
وی ادامه داد: باور ارتباطی به سواد ندارد، بلکه گناه تنها مانع 
باور است. انسان اگر گناه نکند مقدس می شود و نیازی به ظاهر 

سازی نیست. قلب باید از گناه، آلودگی و کینه پاک باشد.
مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که صفت بد، آرام آرام در 
وجود انسان می نشیند، خاطرنشان کرد: پاک کردن گناه با دشواری 
همراه است. باید با تالش صفات بد را از خود دور کرد و در مواجهه با 

همنوعان خوش بین بود، انسان بد بین همواره مریض است.

گناه؛ مانع باور قلبی

شبکه های  »آسیب های  محوریت  با  پژوهشی  علمی  نشست 
مجازی« به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه در سالن 

شهید مطهری این شهر برگزار شد.
مدرسان،  ادارات،  مسئوالن  حضور  با  که  نشست  این  در 
شد،  برگزار  دانش آموزان  و  مشاوران  پرورشی،  دبیران  طالب، 
سخنان  به  اشاره  با  مجازی  فضای  کارشناس  ارتقایی«،  »خانم 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تصریح کرد: می توان از شبکه های 

مجازی در جهت درست بهره برد.
وی افزود: بسیاری از شبکه های مجازی در جهت ضد دین و 
اخالق بهره می برند، ولی می توان از آن در جهت دینی نیز بهره برد.
کارشناس فضای مجازی با بیان این که فعالیت در شبکه های اجتماعی 

لذت بخش است، بیان کرد: مسائل لذت بخش، اعتیاد آور است.
وی ادامه داد: معتادان به اینترنت افراد بدبینی می شوند. همچنین 

دشمن از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای نفوذ بهره می برد.
خدمات  اطالعات  به  دسترسی  حافظه،  کارت  خواندن  ارتقایی، 
و کشف  قدرت ضبط صدا  ایمیل ها،  و  از حساب ها  استفاده  بانکی، 
موقعیت مکانی را از جمله امکانات شبکه اجتماعی واتس آپ دانست 

و گفت: شبکه های اجتماعی می توانند به اطالعات ما نفوذ کنند.

بررسی آسیب های شبکه های مجازی

مسئوالن پژوهشی حوزه های 
علمیه خواهران کشور از مدرسه 
قزوین  کوثر  خواهران  علمیه 

بازدید کردند.
»حجت االسالم علی شیخانی« 
تحصیلی  پژوهش های  راهبری  اداره  رییس 
سالک«  معصومه سادات  »خانم  و  طالب 
امور  توانمندسازی  و  ارتقاء  اداره  مسئول 
پژوهشی طالب از مدرسه علمیه خواهران کوثر 
قزوین بازدید کردند و عملکرد واحد پژوهش این 

مدرسه را مورد ارزیابی قرار دادند.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم شیخانی 
به  مایسطرون«  و  والقلم  »ن  آیه  به  اشاره  با 

طالب  به  و  پرداخت  پژوهش  مسأله  اهمیت 
توصیه کرد در کنار مسائل آموزشی و فرهنگی 

به مسأله پژوهش نیز اهمیت دهند.
ادامه  در  نیز  سالک  معصومه سادات  خانم 
پایانی  تحقیقات  نامه  آیین  تبیین  به  دیدار 
پرداخت و با بیان مهم ترین ضوابط این آیین نامه 
طالب  سؤاالت  به  بود،  طالب  به  مربوط  که 

پاسخ داد.
در  سالک  خانم  بیان  طبق  است،  گفتنی 
پایانی مدارس  تحقیقات  آسیب شناسی  آخرین 
طالب  پایانی  تحقیقات  کشور،  سراسر  علمیه 
استان قزوین از کمترین آسیب برخوردار بوده و 

رتبه برتر را در کشور کسب کرده است.

بازدید مسئوالن پژوهشی حوزه های علمیه خواهران 
از مدرسه علمیه خواهران کوثر

قزوین
حوزه  پژوهش  کارشناس 
علمیه خواهران استان قزوین 
جلسه  سومین  برگزاری  از 
 3 سطح  نامه  پایان  از  دفاع 
در محل مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان خبر داد.
گفت:  پورعلی«  حبیبه  »خانم 
»خانم  پایان نامه  جلسه  این  در 
مؤسسه  از  ایوزخانی«  مریم 
آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین 
قاضی  استناد  ادله  موضوع  با 
علم  رویکرد  جرم)با  اثبات  برای 
قاضی( به صورت ویدئو کنفرانس 

مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه  این  افزود:  وی 
مریم  »خانم  حضور  با  دفاعیه 
برقعی« به عنوان استاد راهنما 
مرادخانی«  »حجت االسالم  و 
به عنوان استاد داور برگزار شد.

برگزاری سومین 
جلسه دفاع از پایان 

نامه سطح 3 در حوزه 
علمیه خواهران 

استان

با موضوع  نشست اخالقی 
»دعا، رمز معرفت« در مدرسه 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه 

شهر قزوین برگزار شد.
جاللیان«،  زهرا  »خانم 
کارشناس مسائل دینی در این 
فرازهایی  به  اشاره  با  نشست 
االخالق  مکارم  دعای  از 
گفت: کمال انسان در عبادت 

خداوند پیدا می شود.
استواری  و  قوام  افزود:  وی 
پیوند  دعا  است.  دعا  به  عبادت 
معنوی میان انسان و خدا است.
کارشناس مسائل دینی تأکید 
روزمرگی  دنبال  به  نباید  کرد: 
مرتبه  باالترین  به  باید  باشیم. 
دعا که رسیدن به معرفت است، 
اساس  بر  و  کنیم  پیدا  دست 
به  مجهز  پیامبر)ص(  فرموده 

سالح دعا باشیم.

در جمع طالب مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( 

عنوان شد

دعا پیوند معنوی 
میان انسان و خدا

علمیه  مدرسه  در  حقیقی«  اسالم  »شناخت  سیاسی  نشست 
خواهران فاطمیه)س( قزوین برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  تقی خانی،  حجت االسالم 
نشست گفت: معنویت، عدالت و عقالنیت از شاخصه های مکتب 
امام خمینی)ره( است که قانون مداری، مراجعه به آرا ملت و توجه 

به اصل مشورت را به همراه دارد.
وی با بیان این که دولت همان قوه مجریه است، تصریح کرد: 

حاکمیت اصلی باید در دست امام زمان)عج( یا فقیه عادل باشد.
مدرس حوزه و دانشگاه تأکید کرد: امروز عده ای می خواهند مکتب 
امام)ره( را تحریف کنند، در حالی که مردم برای عزتشان انقالب کردند.
با  و  کند  اکتفا  اندک  علم  به  نباید  بسیجی  داد:  ادامه  وی 

خوش رفتاری با مردم توطئه ها را خنثی کند.

نشست »شناخت اسالم حقیقی« 

نشست 
»بصیرت 
عاشورایی« 

نشست »بصیرت عاشورایی« 
علمیه  مدرسه  همت  به 
قزوین  شهر  کوثر  خواهران 
بینش  سطح  ارتقای  هدف  با 
قیام  اهداف  به  نسبت  طالب 
اباعبدالله الحسین)ع( برگزار شد.

علی  سید  »حجت االسالم 
و  حوزه  مدرس  خضری«، 
دانشگاه در این نشست ضمن 
امام  یاران  بصیرت  به  اشاره 
داشتن  کربال،  در  حسین)ع( 
اصلی  شرایط  از  را  بصیرت 

والیت پذیری دانست.

نشست بصیرتی سیاسی با حضور امام جمعه 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  سمنان  موقت 

فاطمیه شهر گرمسار برگزار شد.
عبدوس«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
امام جمعه موقت سمنان گفت: دشمن طرح های
در  خود  نفوذهای  و  نقشه ها  کردن  عملی  برای  مدت  طوالنی   
کشورهای مختلف جهان برنامه ریزی و اجرا می کند که برخی از 

آنها گاهی بیش از 50 سال زمان می برد.
و  شوروی  دست  در  دنیا  غرب  و  شرق  که  زمانی  افزود:  وی 
با شعار نه شرقی، نه  ایران آمد و  آمریکا بود، جمهوری اسالمی 

غربی سبب حیرت جهان شد.
امروز خط مقدم مقاومت در  اینکه  بیان  با  امام جمعه موقت سمنان 
سوریه است، اظهار کرد: بسیج به عنوان یکی از افتخارات انقالب جلوی 

همه نفوذهای دشمن را گرفته است و از این بعد هم خواهد گرفت.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار کرد

نشست بصیرتی

گرمسار

امام جمعه محمدیار با بیان این که طالب باید 
داشته  توجه  و کسب رضای خدا  به خودسازی 
اصالح  برای  باید  طلبه  کرد:  اظهار  باشند، 
جامعه بر خانواده و اقوام تأثیر فرهنگی اسالمی 

داشته باشد.
تربیتی  »مسائل  نشست  در  منیری«  حسین  »حجت االسالم 
استان  نقده  فاطمیه)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  طالب« 
آذربایجان غربی به بیان ویژگی های یاران امام زمان)عج( پرداخت 
و گفت: یاران حضرت حجت)عج( از لحاظ جسمی، روحی و معنوی 

همواره آماده مبارزه با دشمن هستند.
وی افزود: منتظران واقعی کسانی هستند که خودشان را برای 

پیش از ظهور آماده می کنند، قرآن را حاکم خود قرار می دهند و 
تسلیم امام)ع( هستند.

امام جمعه شهر محمدیار در بخش دیگری از سخنان خود یکی از 
اهداف حوزه های علمیه را تربیت سربازان امام زمان)عج( دانست و تصریح 

کرد: طلبه باید به خودسازی و کسب رضای خداوند مشغول شود.
وی یادآور شد: همچنین طلبه در راه تحصیل علم و رسیدن به 
سعادت خود باید تالش کرده و برای اصالح جامعه نیز بر خانواده 

و اقوام خود تأثیر فرهنگی اسالمی داشته باشد.
امام  به  نسبت  باید  طلبه  کرد:  تأکید  منیری  حجت االسالم 
زمان)عج( از راه علم و عبادت معرفت پیدا کند و ایشان را همواره 

حاضر ببیند.

درجمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه عنوان شد

طلبه باید بر خانواده و اقوام تأثیر فرهنگی داشته باشد

نقده

محمد  »حجت االسالم 
نقده  جمعه  امام  حیدر زاده« 
مدرسه  اخالقی  نشست  در 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه 
شهر نقده درباره انگیزه واقعی 
باید  طلبه  گفت:  طلبگی 
و  کند  ایجاد  انگیزه  خود  در 
انگیزه ی  انگیزه،  مهم ترین 

ایمانی است.
وی افزود: طالب باید باور کنند که محبوب فرشتگان هستند 

و زمین و آسمان برای آن ها دعا می کند.
امام جمعه نقده ضمن اشاره به انگیزه های ایمانی افراد تأکید 
هیچ  باشد،  ایمانی  غیر  انگیزه  دارای  طالب  از  کسی  اگر  کرد: 
طلبه  اگر  ولی  برسد.  طلبگی  واقعی  جایگاه  به  نمی تواند  وقت 
دارای انگیزه  همراه با شناخت باشد؛ اگر چه در این مسیر دچار 
تمامی  بر  انگیزه  این  با  ولی  شود،  مشکالت  دیگر  یا  مالی  فقر 

مشکالت پیروز خواهد کرد.
وی ادامه داد: علم بدون اخالق و اخالق بدون علم فایده ای 
و  تربیت  لحاظ  از  که  باشد  واقعی  عالم  می تواند  کسی  و  ندارد 

تهذیب نفس خود را به مراتب عالی برساند.
جامعه  در  طالب  رفتار  به  اشاره  با  حیدر  زاده  حجت االسالم 
افزود: طلبه هر آنچه را که در این مکان مقدس می آموزد، باید در 
عمل، رفتار و کردار خود نمایان کند تا بتواند در جامعه فردی مفید 
همین  اخروی  سعادت  به  رسیدن  راه  بهترین  باشد.  تأثیرگذار  و 

حوزه های علمیه است.

عالم باید در اخالق و علم 
نشست علمی »مهدویت« با حضور جمعی از طالب در مدرسه به مراتب عالی برسد

علمیه خواهران فاطمیه)س(  نقده برگزار شد.
حجت االسالم حسین مهدی هادی، مدرس حوزه و دانشگاه 
و  دارند  اسالم  تحریف  در  سعی  دشمنان  گفت:  نشست  این  در 

می خواهند میان شیعه و سنی اختالف ایجاد کنند.
وی افزود: دشمنان می خواهند جلوی اسالم گرایی را بگیرند، 
به همین دلیل سعی دارند یکی از عقائد مسلم شیعه را که آمدن 

منجی است را به شکل های گوناگون تغییر دهند.
امام زمان)عج(  و دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی  مدرس حوزه 
و  می رود  بین  از  سستی ها  و  پلیدی ها  ناپاکی ها،  تمامی  بیایند، 
برآب  توطئه دشمنان نقش  صفا و صمیمیت می ماند. همچنین 

می شود.
با  وی ادامه داد: در زمان ظهور، عقول انسانی کامل شده و 
از  بدی ها  همچنین  می شود.  روشن تر  حقیقت ها  زمان  پیشرفت 

بین رفته و زیبایی ها جایگزین آن می شود.

برگزاری نشست علمی »مهدویت«

برگزاری اردوی »راهیان نور« جمعی از طالب مدرسه فاطمیه)س( 
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده استان آذربایجان غربی از اعزام جمعی از 

طالب این مدرسه به اردوی راهیان نور به عنوان مبلغ کاروان خبر داد.
جنگی  مناطق  به  التحصیالن  فارغ  از  گروهی  کرد:  اظهار  سعیدی«  شیرین  »خانم 

شمالغرب اعزام شدند.
به سبب  که  است  واالی شهدا  مقام  اردو، شناخت  این  برگزاری  از  افزود: هدف  وی 
آرمان های واال، جان خود را فدا کرده و امنیت امروز ما نتیجه از خودگذشتگی، فداکاری 

و ایثار شهدا است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده تصریح کرد: از برنامه های این اردو بیان 

احکام ضروری بود. 

محمود  »حجت االسالم 
طالب  جمع  در  مشایخ« 
مدرسه علمیه خواهران صدیقه 
طاهره)س(  نوشهر عنوان کرد: 

حادثه کربال را می توان به کتابی 
تشبیه کرد که دو فصل دارد؛ یک فصل شهادت 
را نوشت و دیگری فصل اسارت که  پدر آن  که 

پسر آن را نوشت.
بیدارگری  فصل  اسارت،  فصل  افزود:  وی 

داد؛  ما  به  عمده  درس  دو  کربال  حادثه  است. 
یک فداکاری در راه دین و دیگری پیام رسانی و 

بیدارگری و به بیانی ایجاد بصیرت.
امام جمعه نوشهر عنوان کرد: زنان و کودکان 
ضبط  را  عاشورا  حوادث  حسین)ع(،  امام  همراه 
همین  دادند.  انتقال  مردم  به  را  آن  و  کردند 
مردم شد. حضرت  بصیرت  و  بیداری  امر سبب 
فرزندان  و  زنان  بر چنین هدفی  بنا  اباعبدالله)ع( 

خود را همراه بردند.

حضرت  سجاد)ع(،  امام  اگر  گفت:  وی 
حادثه  دشمن  نبودند،  همراهانشان  و  زینب)س( 
همانگونه  می کرد.  توجیه  دیگری  جور  را  کربال 
که تبلیغ کردند و مردم نوامیس سیدالشهدا)ع( را 
جزو خوارج می دانستند. حتی فتوا به وجوب قتل 

امام حسین)ع( داده بودند.
از  دیگری  بخش  در  مشایخ  حجت االسالم 
عصر  در  بیدارگری  کرد:  تصریح  خود  سخنان 
باید  باشد.  گذشته  به  توجه  با  همراه  باید  حاضر 

بصیرت  آن  اساس  بر  و  بود  آشنا  جامعه  نیاز  با 
افزایی کرد.

امام جمعه نوشهر ادامه داد: حساسیت های 
تبیین  مردم  برای  را  آن  و  کشف  باید  را  دشمن 
امام  نشوند،  بیدار  مردم  تا  عبارتی  به  کرد. 
احکام  اجرای  کرد.  نخواهد  ظهور  زمان)عج( 
اسالم و تبعیت از ولی عصر)عج( مستلزم بصیرت 
و بیداری مردم است، در غیر این صورت ثمره ای 

نخواهد داشت.

در جمع طالب مدرسه طاهره)س( عنوان شد:

بصیرت افزایی باید براساس نیازهای جامعه باشد

نوشهر

خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
الزهرا)س( نی ریز استان فارس از برگزاری کالس 
اصول و روش های فیش نویسی در این مدرسه 

علمیه خبر داد.
»فهیمه علیمردانی« با بیان این که این کالس
 با حضور 17 نفر از طالب برگزار شد، گفت: هدف از این کالس 
نحوه  و  یادداشت برداری  کتابخوانی،  با  طالب  آشنایی  آموزشی 
ارجاع دهی و اهمیت ذکر منابع در پژوهش ها و امور تحقیقاتی بود.
وی افزود: در این کالس سکینه رنجبران از اساتید و مبلغان حوزه 
و  فیش  اصلی  موضوع  تعیین  فیش ها،  کدگذاری  همچون  مباحثی 
مشخص کردن چند موضوع فرعی از قبیل نحوه استفاده از موضوعات 

فرعی برای انجام پژوهش های بعدی را برای طالب تبیین کرد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز اظهار کرد: 
شیوه های  به  فیش  به  انتقال  و  منابع  از  مطلب  کردن  انتخاب  نحوه 
مختلف همچون برداشت مستقیم، برداشت غیرمستقیم، تلخیص و 
نحوه کنار هم چیدن فیش ها و ارتباط برقرار کردن بین مطالب از دیگر 

مطالبی بود که استاد در این کالس به تبیین آنها پرداخت.

طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی کردند

 اصول و روش های فیش نویسی 

نی رزی

توفیقات  عوامل  موضوع  با  اخالقی  نشست 
الهی با حضور امام جمعه هشتگرد استان البرز 
معصومه)س(  فاطمه  علمیه خواهران  مدرسه  در 

این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم محمدتقی ناطقی«، امام جمعه
تا اراده خداوند نباشد، کسی در کار خیر موفق   هشتگرد گفت: 

نخواهد شد و همه اینها دست خداوند متعال است.
امام جمعه هشتگرد در ادامه با بیان حدیثی از امام  محمدباقر)ع(، 
به  هم  و  می دهد  دوستش  به  هم  را  دنیا  منان  خداوند  افزود: 

دشمنش، اما دینش را فقط به دوستان خود ارزانی می دارد.
وی اظهار کرد: در تبلیغ دین از خود مطلبی نگویید و مطالب 

خود را با سند ارائه دهید.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه معصومه)س( برگزار کرد

  نشست اخالقی با موضوع
»عوامل توفیقات الهی«

هشتگرد

کارتابل  طرح نامه نویسی،  آموزش  دوره   
در  پایان نامه  جدید  آیین نامه  تبیین  و  پژوهشی 
فدک  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 

همدان برگزار شد.
»خانم فاطمه جهانگیری، مدیر مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی خواهران فدک همدان گفت: این دوره با همکاری 
از  گاهي طالب مؤسسه  آ به منظور  و  پژوهشی مؤسسه  معاونت 
توان  و  پژوهشی  کارتابل  با  آشنایی  و  نامه  پایان  جدید  آیین نامه 

افزایی طالب در طرحنامه نویسی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه »خانم شهربانو چهاردولی« همکار معاونت 
پژوهش مؤسسه به تبیین آیین نامه جدید پایان نامه پرداخت و موارد مهم 
اساتید  از  اسدی نیان«  معصومه  »خانم  و  متذکر شد  رابرای طالب  آن 
راهنمای تحقیقات پایانی نیز در این دوره، نحوه  نوشتن طرح اجمالی را 
برای طالب بیان کرد.  همچنین »خانم سمیه نجفی زمردیان«، معاون 
پژوهش مؤسسه آموزش عالی فدک همدان به بیان  ویژگی های سامانه 
و  پژوهشی  کارتابل  در  پایان نامه  اطالعات  بارگذاری  نحوه  و  پژوهشی 

نحوه جست وجوی موضوعات غیر تکراری پرداخت. 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک برگزار کرد

دوره آموزش طرحنامه نویسی و تبیین 
آیین نامه جدید پایان نامه

ن همدا
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حوزه های  پژوهش  معاون 
علمیه خواهران کشور به همراه 
اعضاء شورای علمی پژوهشی 
استان گلستان با نماینده ولی فقیه 

این استان دیدار و گفت وگو کرد.
»آیت الله سید کاظم نورمفیدی«، نماینده 
امام جمعه  و  استان گلستان  ولی فقیه در 
گرگان در این دیدار گفت: مباحث تحقیق 
امروزی  شکل  به  گذشته  در  پژوهش  و 
پیشرفت های  اکنون  اما  نداشت،  وجود 
زیادی در این زمینه صورت گرفته است و 
در حال حاضر حوزه ها وارد میدان عمل و 

جامعه شده اند.
نیازهای  به  پاسخگویی  افزود:  وی 
آن  به  که  است  مسائلی  جمله  از  جامعه 
حرف ها  نیازها،  دنیا،  که  چرا  داریم،  نیاز 
جهان،  فضای  و  کرده  تغییر  اندیشه ها  و 
تبلیغات  و  نوظهور  فرقه های  ظهور 

وهابیت گسترش پیدا کرده است.
گلستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تحقیقی  فکر  و  ایده  نگاه،  کرد:  اظهار 
پژوهشی اسباب امیداوری است، اقدامات 
انجام شده برای خواهران نیز امیدوارکننده 
است تا آنان بتوانند مسائل و شبهات مربوط 

به خود را مستدل و از طریق تحقیق، علم 
و منطق پاسخ دهند؛ زیرا این گونه حرف ها 
همه  فطرت  است،  بشر  فطرت  بر  متکی 
یکی  باشند  که  جایی  هر  در  انسان ها 
اهل  و  پیغمبر  اسالم،  خدا،  حرف  و  است 

بیت)علیهم السالم( مطابق با فطرت است. 
در این جلسه »حجت االسالم علی اکبر 
حوزه های  پژوهش  معاون  حصاری«، 
علمیه خواهران کشور نیز به ارائه گزارشی 
حوزه های  پژوهشی  فعالیت های  از 
خواهران پرداخت و گفت: با وجود اساتید 
دانشمند و فرهیخته ای که در حوزه های 
استان  جمله  از  کشور  سراسر  علمیه 
گلستان حضور دارند، شاهد رشد و شتاب 
حوزه های  علمی  فعالیت های  در  خوبی 
نظام  یك  شاهد  امروز  هستیم،  علمیه 
اهداف  پیشبرد  برای  یکپارچه  و  منسجم 
حوزه ها در حوزه های خواهران هستیم و 

قدم هایی را در این زمینه برداشته ایم.
هستیم  این  دنبال  به  داد:  ادامه  وی 
با  را  حوزه ها  آموزشی  و  درسی  مواد  که 
و  کار  و  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های 
تا آنچه که  توأمان کنیم  تکلیف پژوهشی 
طالب فرا می گیرند هم ماندگاری داشته 

باشد و هم آثار بیرونی بهتری داشته باشد.
علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
خواهران کشور با بیان اینکه خواهران در 
سال های اخیر در سطح کشور توانسته اند 
بسیار  پژوهشی  موفقیت های  و  رتبه  به 
جمله  از  افزود:  یابند،  دست  خوبی 
تشکیل  اخیر  سال های  در  ما  اقدامات 
با یك  بوده که  شوراهای علمی پژوهشی 
سوی  از  مساعی  تشریك  و  جمعی  عقل 
اساتید خوب شوراها، راهبری عالمانه ای 
شکل  طالب  پژوهشی  فعالیت های  بین 

گرفته است.
برشمردن  با  حصاری  حجت االسالم 
مراکز  تشکیل  بر  پژوهشی  موفقیت های 
زیادی  طیف  سازماندهی  و  پژوهشی 
و  کرد  تأکید  آموخته  دانش  خواهران  از 
این سازماندهی در دل مراکز  اگر  گفت: 
طالب  بسا  چه  نگیرد،  صورت  پژوهشی 
خدمات  این  از  خود  زندگی  در  نتوانند 

استفاده کنند.
با  امیدواریم  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
و دستگیری ها و رهنمودهای بزرگان، بتوان 

به پیشرفت علمی خواهران رسید.

دیدار معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور با نماینده ولی فقیه در استان گلستان

گرگان

معرفی  منشورات ااشتنرات مرکز مدرییت حوزه اهی علمیه خوارهان »

نمایشگاه  دومین  اختتامیه 
کتاب حوزه های علمیه خواهران 
سراسر کشور با حضور معاون 
پژوهش حوزه های علمیه خواهران 

کشور در گرگان برگزار شد.
علی اکبر حصاری«،  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
مراسم  این  در  کشور  خواهران 

گفت: رسالت حفاظت و انتقال ترویج
به عهده حوزویان گذاشته شده  نسل  به  نسل  السالم(  بیت)علیهم  اهل  معارف   
است. کسانی که در هر مقطع زمانی به حوزه گرویده می شوند، براساس 
تصادف نیست بلکه صالحیتی واقعی پیشتوانه آن بوده است و این چیز کم 

بهایی نیست باید قدر و ارزش آن را دانست. 
وی سه نکته را در این باره عنوان کرد و افزود: باید با مجاهدت 
و  امروز  جامعه  پرداخته، سپس  بزرگ  رسالت  این  به شناخت  علمی 
نیازها یش و بار بر زمین مانده در راستای رسالت دینی را بشناسیم، 
در صورت توجه به این سه نکته و با نگاه به توانایی ها و قابلیت ها می 
توان آنها را به فعلیت رساند و گامی در راستای این رسالت برداشت. 

برشمردن  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
پژوهشی،  علمی  آثار  زمینه  در  خواهر  طالب  توانمندی های 
انگیزه  پیمایشی،  اظهار کرد: در تحقیقات میدانی و پژوهش های 
خواهران بسیار زیاد است و از آن جایی که موضوعات تحقیقی مورد 
استقبال  مورد  استان ها  استانداری های  از سوی  بوده،  جامعه  نیاز 
از  نفوذ حوزه های خواهران  به معنای دامنه  این  قرار گرفته است؛ 

محدوده حوزه و مدرسه به سطوح استانی و بعضًا کشوری است. 
و  ما  جامعه  امروز  واقعیت  داشت:  بیان  حصاری  حجت االسالم 
و  دوست  باالی  بسیار  عطف  و  رویکرد  دهنده  نشان  جهانی  جامعه 
دشمن به مکتب اهل بیت)علیهم السالم(، )ماذا یؤید هذا الّدین برجل فاجر(؛ 
فعالیت های فراوان دشمنان سبب شده خیز عظیمی که قصد شناخت 

دین را دارند، پیدا شوند، این ارزشمندی دین اسالم را می رساند.
مظاهر  و  دین  محوکردن  قصد  دشمن  زمانی  داد:  ادامه  وی 
دینی را از صحنه اجتماع داشت اما با عنایت الهی و رهبری امام 
خمینی)ره( انقالبی شکل گرفت که نشان داد نه تنها دین از بین 

ترین  بزرگ  که  مهم  بسیار  جغرافیایی  نقطه  یک  در  بلکه  نرفته، 
و  بزرگ  سیاسی  حرکت  یک  توانست  بود،  آمریکا  خارجی  پایگاه 

مهم را شکل دهد و سبب احیاء دینداری شود.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: دشمن 
با تمام قدرت به صحنه آمده و طالبان و داعش را در سراسر جهان 
و  کنند  دینداری درست  از  بدل  آنان نسخه  از  تا  آوردند  به وجود 
به  برای عالقه مندان  امروز،  جوان  قشر  برای  را  اصلی  دینداری 
اسالم و برای جامعه جهانی گم کنند، در حالی که وضع جهان 

اسالم آن طوری نیست که دشمن اعالم می کند.
حجت االسالم حصاری اظهار کرد: وسط این جبهه مهمی که 
اتفاق افتاده وظیفه ما که متعلق و متدین به مکتب اهل بیت)علیهم السالم( 
هستیم، تالش برای تبلیغ و بازشناسی این مکتب نورانی است، به 
هر شیوه ای که امکان پذیر است و به هر اندازه که در توان است، 
با دلگرمی، امیدواری و عشقی که در این راه دارید، به مجاهدت 

علمی، فرهنگی و دینی خود بپردازید.
وی با گرامیداشت هفته بسیج افزود: امروزه بسیجی بودن و 
است، خواهران  تحقیقی  انجام مسائل علمی  در  و جنگ  جبهه 
به شرایط عصر و زمان خود توجه داشته باشند؛ انبوه مسائلی که 
امروز برای مخاطبان کشور خود و یا مخاطبان جهانی بوجود می 
آید، اقتضائش پاسخگویی به این مسائل و نیز بازآفرینی معارف و 

مفاهیم دینِی متناسب با نیاز و ذائقه جهان امروز است.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور تصریح کرد: 
بازآفرینی معارف و مفاهیم دینی به این معناست که تحقیقاتی که 
در گذشته انجام شده را با زاویه نگاه و ادبیات گفتار جدید متناسب 
با سطح درک و فهم جامعه امروزی در نظر گرفت؛ چرا که کتاب ها 
و تحقیقات گذشته پاسخگوی نوع نیاز جامعه کنونی نیست؛ نیاز 
در این بازآفرینی بیشتر از تولید علم است، با توجه به برنامه های 
در  پژوهشی  علمی  نهضت  یک  شاهد  امیدواریم  شده  فراهم 

حوزه های علمیه باشیم.
گفتنی است، در پایان این برنامه از برترین های علمی پژوهشی 
که دارای رتبه کشوری بودند تقدیر به عمل آمد و همچنین حجت االسالم 
در  الزهرا)س( گرگان  علمیه  مدرسه  کتابخانه  از  بازدید  با  حصاری 

روند فعالیت های کتابخانه های مدارس استان قرار گرفت.

»حجت االسالم حصاری« در دومین نمایشگاه کتاب حوزه های علمیه خواهران در گرگان:

رسالت طالب بازآفرینی معارف  دینِی متناسب با نیاز و ذائقه جهان امروز است

شیخی«  »حجت االسالم 
در جمع مدیران حوزوی استان 
گلستان گفت: یکی از کارهای 
علمیه  حوزه  در  شما  بزرگ 
نسلی  که  است  این  خواهران 
را تربیت می کنید، این نعمت و 
به  نیاز  که  است  بزرگی  توفیق 
در خوب  و شکرش  دارد  شکر 

انجام دادن امورات است.
امام  از  روایتی  بیان  به  وی 
به  خطاب  کاظم)ع(  موسی 
افزود:  و  کرد  اشاره  فرزندشان 
فرزندم!  »ای  فرمودند  حضرت 
تو  خدا  مبادا  اینکه  به  باد  تو  بر 
او در  ببیند که معصیت  را جایی 
نهی  را  تو  و  انجام می گیرد  آنجا 
که  جایی  آن  باد  تو  بر  و  کرده 
اطاعت خداست تو را آنجا نبیند. 
بر تو باد بر جدیت و کوشش...در 
مبادا کوتاهی کنی  عبادات خدا 
نور  که  مزاحی  از  کن  دوری  و 

ایمان را از تو دور می کند«. 

خداوند  که  این  بیان  با  وی 
آن گونه که شایسته است عبادت 
نشده است و حق بندگی را به جا 
شوخی  کرد:  اظهار  نیاورده ایم، 
و  یاد خدا  از  غفلت  گاهی سبب 
را  جوانمردی  شده،  دل  کدورت 
از بین می برد و ارتکاب گناه را به 
البته آن شوخی ای  دارد،  همراه 
که سبب شادی دل مؤمن باشد، 

نهی نشده است.
بیان  انبارالوم  جمعه  امام 

داشت: انسان مؤمن باید در کار، 
فعالیت و انجام امور دینی با نشاط 
کاری  وجدان  و  روحیه  باشد؛ 
پروری  تن  و  کسالت  از  و  داشته 
عقب ماندن  سبب  که  اموری  و 

کارها می شود، بپرهیزد.
حجت االسالم شیخی تأکید 
ایفای  در  باید  انسان  کرد: 
و  باشد  جدی  خود  مسئولیت 
احساس خستگی نکند، به ویژه 
مسئولیتی که امانت الهی است 

دهد،  انجام  وجه  بهترین  به 
می کند،  کمک  هم  خدا  قطعا 
البته تأیید و کمک خدا بستگی 
به میزان تالش افراد دارد، هر 
چه تالش بیشتر باشد، تأییدات 
الهی بیشتر است، این دو بهره 
انسان را هم از دنیا کم می کند 

و هم از آخرت.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان 
خود  شوم  اهداف  به  رسیدن  در 
تالش زیادی دارند، اگر مسئوالن 
اندازه دشمنان کار و  به  فرهنگی 
به  خوبی  نتیجه  کنند،  تالش 

همراه خواهد داشت.
ادامه  انبارالوم  جمعه  امام 
خیر  کارهای  انجام  در  داد: 
تالش  و  بود  حریص  باید 
پیامبر در  کرد، همان گونه که 
هدایت کردن حریص بود، ما 
فرهنگی،  کار  در  هم  طالب 
و  اخالقی  دینی،  بنیه  جذب 

آموزشی باید حریص باشیم.

امام جمعه انبارالوم در جمع مدیران حوزوی استان گلستان:

طالب باید در کار فرهنگی و جذب بنیه دینی، اخالقی و آموزشی افراد حریص باشند

نوین  فن آوری های  و  صنایع  نظر  از  دنیا  امروز  دانست،  باید 
ظلمت ها  انواع  حال  این  با  اّما  داشته،  فوق العاده ای  پیشرفت 
و  ظلم  خونریزی ها،  و  جنگ ها  و  افکنده  سایه  بشری  جوامع  بر 
ناآرامی های  مهم تر  همه  از  بدبختی هاو  و  فقر  بی عدالتی ها، 
درونی، بیشتر انسان ها و نقاط دنیا را فراگرفته است. این همه، 
نتیجه مستقیم ضعف ایمان، تقوا، فقر اخالقی و معنوی است که 

بهترین راه درمان آن پناه بردن به قرآن مجید است:
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن{ }َوُنَنزِّ

قرآن ، آبشاری نورانی ، از بلندای آسمان بر زمین است. قرآن ، 
شمیم عطر رحمان و خورشیدی همواره فروزان است . در بازنمایی 
این مسیر نورانی ، قرآن پژوهان حوزه علمیه خواهران ، دست امید 
به دامن آیات الهی زده اند تا را گمراهی را با چراغ هدایت ) خاتم 
به مسائل  توجه  با  اند  آنان کوشیده  ( فروزان سازند.  کتب آسمانی 
نوپدید و رویکرد کاربری ، نمی از یم بیکران آموزه های وحیاتی را در 
مجموعه ای با عنوان سرمه سعادت فرا راه قرآن جویان قرار دهند.
تالش آنان بر این بوده است که موضوعات کاربردی و نوپدید را در 
عرصه قرآنی، واکاوی و بازخوانی نمایند و حاصل پژوهانه خود را به منظور 

عطف توجه به قرآن برای درمان دردها، تقدیم ره پویان قرآن نمایند
این مجموعه 28 جلد آن تا کنون چاپ شده است که در هر 

مرحله به  معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.

عنوان: سرمه سعادت 
جلد اول: تجلی خود باوری 

مؤلف: خدیجه معین 
این کتا ب در 80 صفحه رقعی به تیراژ 1000 نسخه می باشد 
قیمت این کتاب 28000 ریال است  این کتاب سه فصل دارد فصل 
با  باوری  رابطه خود  باوری در قرآن و حدیث ،فصل دوم  اول خود 
و  نهادها  خانواده،  نقش  سوم  فصل  غفلت  عوامل  و  شناسی  خود 
این  سه  از موضوعات  با شد   باوری می  تقویت خود  در  رسانه ها 
فصل میتوان به تبین خود باوری ، عالئم خود باوری ، نقش خود 
باوری در عزت و استقالل امت اسالمی ، نقش تربیت خانواده در 
خود باوری و نقش رسانه ها در تقویت خود باوری میتوان اشاره کرد. 

عنوان: سرمه سعادت 
جلد دوم: شخصیت حضرت مریم)س( در قرآن وکتاب مقدس

این کتاب در 96 صفحه رقعی به تیراژ 1000 نسخه می باشد 
قیمت کتاب 33000 ریال است . 

)س(،  مریم  بالندگی  و  میالد  اول   فصل  دارد  فصل   4 کتاب 
)س(، فصل سوم  مریم  بارداری  و  القدس  روح  بشارت  دوم  فصل 
ویژگی ها و صفات مریم )س(، فصل چهارم زندگی و فرجام عیسی 
و مریم )س( می باشد. که شامل موضوعات شجره طیبه  مریم)س(، 
حضرت  بارداری  و  القدس  روح  بشارت   ، بهشتی  غذاهای 
مریم)س(، مهاجرت حضرت مریم)س( و مهاجرت به مصر، توطئه 

قتل حضرت عیسی)ع( می توان اشاره کرد .

عنوان: سرمه سعادت 
جلد سوم: شیوه های حکومتی حضرت سلیمان)ع(

این کتاب در 88 صفحه رقعی به تیراژ 1000 نسخه و قیمت 
31000 ریال می باشد .

حضرت  تبارشناسی  اول  فصل  دارد.  فصل   4 کتاب  این   
سلیمان)ع(،  حضرت  های  ویژگی  فضائل  دوم  فصل  سلیمان)ع(، 
فصل  سلیمان)ع(،  حضرت  حکومت  شاخصه های  سوم  فصل 
شامل  که  سلیمان)ع(  حضرت  مدیریتی  چهارممعیارهای 
علمی  ویژگی های  سلیمان)ع(،  حضرت  نامه  نسب  موضوعات 
ملکه  به  نسبت  سلیمان)ع(  حضرت  عملکرد  سلیمان)ع(،  حضرت 

سبا و ارزش های  مهم مدیریتی حضرت سلیمان)ع( اشاره کرد. 
تلفن  شماره  با  می توانند  کتاب ها  این  تهیه  به  عالقه مندان 
02537842543 تماس برقرار و یا به آدرس قم بلوار معلم مجتمع 

ناشران طبقه 1 واحد 114 مراجعه کنند.

با  اسالمی  انقالب  با موضوع حفظ  نشستی 
کارشناس  حضور  با  دشمن  نفوذ  از  جلوگیری 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مهدویت 

زینب)س( یزد برگزار شد.
»حجت االسالم جواد نصرالله پور«، کارشناس

نشست  این  در  کرمان  استان  ارزوئیه  جمعه  امام  و  مهدویت   
وانقالب  ایران  گذشته  به  نسبت  رویکردی  با  را  خود  سخنان 
نظرات  سیاستمداران  گفت:  و  آغازکرد  ایران  اسالمی  جمهوری 
مختلفی درمورد علل انقالب ایران بیان کرده اند، از جمله اینکه 
مالی  فشارهای  و  گرسنگی  و  فقر  شدت  خاطر  به  ایران  مردم 
انقالب کردند و یا اینکه بخاطر خفقان و دیکتاتوری که در کشور 
کردند،  وانقالب  زدند  به شورش  بود، دست  حاکم  شاه  از سوی 
عده ای هم گفته اند، شوروی سابق و کمونیست عامل انقالب در 

ایران بودند که هیچ کدام ازاین موارد نمی تواند درست باشد.

وی افزود: فهمی هویدی یکی ازدانشمندان مصری در کتاب 
خود »ایران من الداخل« علت انقالب ایران را اینگونه بیان کرده 
است: اگر بخواهید علت انقالب مردم ایران را بدانید باید معنی 
و مفهوم چند واژه را خوب بفهمید: اول امام غایب، دوم غیبت 
کبری، سوم غیبت صغری و چهارم والیت مطلقه فقیه به عنوان 
جانشین امام زمان درعصر غیبت که دیدگاه درست همین است، 
مردم ایران هرگز بخاطر نان و فشار و خفقان قیام نکردند، بلکه 

آرمانشان اسالم و حکومت مهدوی بوده است.
کارشناس مهدویت در ادامه به چگونگی حفظ انقالب اسالمی 
اشاره کرد و ادامه داد: آرمان های انقالب اسالمی خیلی باالست 
دشمن  نفوذ  از  و  حفظ  را  آن ها  تا  بکوشیم  راه  این  در  باید  ما  و 
مسائل  ازمهم ترین  یکی  که  برجام  درمسأله  کنیم،  جلوگیری 
اعالم  که  9گانه ای  شرایط  با  رهبری  معظم  مقام  است،  کشور 
ما  بگیرند،  را  انقالب  نفوذ دشمنان  تا جلوی  فرمودند، خواستند 
هم باید هوشیار و آماده باشیم، بدانیم که دوران سختی را پشت 
سرمی گذاریم دشمن آرام آرام و با تظاهر به دوستی می خواهد به 
کشورمان نفوذ کند، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در طی این چند 

ماه 70 بار فرمودند: مواظب نفوذ دشمن باشید.
را  آمریکا  با  اظهار کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مذاکره  وی 
نفوذ  یعنی  آمریکا  با  مذاکره  که  چرا  دانست،  ممنوع  برجام  از  پس 
فرمودند:  زمینه  درهمین  ره(  خمینی)  امام  کشور،  داخل  به  آمریکا 
رابطه آمریکا با ایران، رابطه گرگ ومیش است، ما باید بصیرت خود 
را باال ببریم و بدانیم که آمریکا گرگ بوده و باقی خواهد ماند وهرگز 
دست از گرگ بودن خود برنخواهد داشت، با توجه به جنایت هایی که 

در سوریه، میانمار، عراق، افغانستان و حادثه منا انجام داده است.
امام جمعه  ارزوئیه استان کرمان در پایان صحبت های خود روشنگری 

و تببین مسائل روز را یکی از وظایف روحانیت و طالب بیان کرد.

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی کردند

نشست حفظ انقالب اسالمی با 
جلوگیری از نفوذ دشمن

زید

بصیرت بسیجی در فتنه نفوذ دشمن
نشست سیاسی با رویکرد بصیرت بسیجی در فتنه نفوذ دشمن 
با حضور رییس سازمان بسیج طالب و روحانیون استان یزد در 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد. 
بسیج  سازمان  رییس  داوودی«،  مجتبی  االسالم   »حجت 
مقام  به سخنان  اشاره  با  این نشست  در  یزد  روحانیون  و  طالب 
حضرت  یعنی،  »بسیجی  فرمودند:  که  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
خصوصیات  درباره  بود«،  اسالم  وقف  وجودش  تمام  که  علی)ع( 
و  ایثار  اخالص،  باید  بسیجی  یک  گفت:  مخلص  بسیجی  یک 
باشد،  فرمانده اش  و  موال  امر  ومطیع  داشته  خودگذشتگی  از 
طلبه بسیجی باید از موالی خودش حضرت علی)ع( تبعیت کند و 

مقداری از زمانش را وقف روشنگری وبیداری مردم کند.
وی به نقش بسیج در بیداری جامعه و جلوگیری از فتنه هایی 
که از بعد از انقالب گریبان گیر نظام بوده است پرداخت و افزود: 
تاکنون سه فتنه به خواست خدا و دخالت بسیج در کشور خنثی 
شده است؛ اولین فتنه جنگ تحمیلی بود و بهای آن 330 هزار 
شهید بسیجی و در ضمن آن ترور مغزهای متفکر ومتعهد ایران 
از  ای  پوسته  یک  فقط  بود  قرار  که   78 فتنه  فتنه،  دومین  بود، 
انقالب باقی بماند که با ورود بسیج این فتنه نیز در نطفه خفه شد 
و سومین فتنه، فتنه 88 و هتک حرمت به مقدسات اسالم بود و 
رهبر تأکید فراوان دارند که باید فتنه 88 شعله ور باقی بماند و 9 

دی بسیج وارد میدان شد و آن حادثه تاریخی را رقم زد.
رییس سازمان بسیج طالب و روحانیون یزد در ادامه به نقش 
زشت  پیرزنی  را  آمریکا  و  کرد  اشاره  فتنه ها  این  ایجاد  در  آمریکا 
را در قالب عروسی  تغییر دادن چهره اش خود  با  معرفی کرد که 

دلربا معرفی می کند.
به  و  شد  متذکر  را  خواص  بصیرت  داوودی  حجت االسالم 
داستان حکمیت در جنگ صفین اشاره کرد و به تأسی از سخنان 
بار   70 از  بیش  که  نفوذ  مورد  در  انقالب)مدظله العالی(  رهبرمعظم 
تاکنون در سخنرانی هایشان به این مسئله حساس اشاره کرده اند، 
بیان کرد: امروز دشمن با نقشه نفوذ وارد شده است و نفوذ یعنی 
بر زبان بگویند پیرو والیت و رهبری هستند و در عمل چیز دیگری 
باید توجه داشته باشیم که هم در عمل و هم در  بنابراین  باشد؛ 

رفتار مطابق خط ومشی والیت و رهبری رفتار کنیم.

زینب)س(  علمیه خواهران حضرت  پژوهش مدرسه  معاون 
در  مؤثر  افراد  باورهای  تغییر  دشمن  نفوذ  هدف  گفت:  یزد 

جامعه است.
موضوع  با  پژوهشی  نشست  در  رییسی«  رضیه  »خانم 
معظم  مقام  بیانات  به  استناد  با  ایران  در  دشمن  نفوذ  انواع 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  که  رهبری)مدظله العالی( 
ومقاله  تحقیق  برای  باید  برگزار شد، گفت: طالب  زینب)س( 
نویسی  راجع به نفوذ دشمن به محورهای یادشده درسخنان 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( توجه کنند.

انقالب)مدظله العالی(  رهبرمعظم  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
و  فردی  نوع  دو  دارای  نفوذ  گفت:  نفوذ،  انواع  مورد  در 
جریانی)شبکه ای( است که نفوذ جریانی خطرناک تر از نفوذ 
نفوذ شبکه ای در بین مردم پول  برای  ابزار  فردی است، دو 
و جاذبه های جنسی است وهدف نفوذ شبکه ای تغییر باور و 
تغییر  ایشان  نگاه  اگر  که  نخبه است، چرا  و  مؤثر  افراد  نگاه 
وهمان  کرد  خواهد  تغییر  هم  تصمیم گیری هایشان  کند، 
مأمور  اگریک  که  می گیرند  داخلی  درمسائل  را  تصمیمی 

دشمن بود، می گرفت.

زینب)س(  علمیه خواهران حضرت  پژوهش مدرسه  معاون 
معظم  مقام  فرمایشات  طبق  را  نفوذ  مکمل  ادامه  در  یزد 
و  براصول  که  دانست  کسانی  تخطئه  رهبری)مدظله العالی(، 

ارزش های انقالبی پافشاری می کنند.
فراخوان ها  آثار  ارسال  مهلت  یادآوری  با  رییسی 
وجشنواره های بیان شده ازطالب درخواست کرد که مقاالت 
خود که با موضوع نفوذ و ابزار و راه های دشمن برای نفوذ و 
مقام معظم  بیانات  برمحور  را  آن است  با  مقابله  راهکارهای 

رهبری)مدظله العال( تنظیم کنند.

معاون پژوهش مدرسه حضرت زینب)س( یزد:

هدف نفوذ دشمن تغییر باورهای افراد مؤثر در جامعه است


