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دوهفته نامه سراسری فرهنگی و اجتماعی

n   a   m   a   y    h   o   w   z   e   h   .   i   r
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
از  خواهران کشور در مراسم رونمایی 
علمیه  حوزه های  قرآنی  »طرح های 
و  بیست  حاشیه  در  که  خواهران« 
قرآن  بین المللی  نمایشگاه  ششمین 
با  رابطه  در  گفت:  شد،  برگزار  کریم 
است  این  برنامه  هدایت«  نور  »طرِح 
حال  در  طالِب  کلیه  برای  ما  که 
درخصوص  را  زمینه ای  تحصیل مان 
حفظ جزء سی ام قرآن کریم و آشنایی 

با مفاهیم قرآن، فراهم کرده ایم.
رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
اسکندری«  عنوان کرد: طالب ما در 
سه سطح تحصیلی هستند؛ یک عده 
خواهرانی هستند که مشغوِل تحصیل 
در سطح2 و عده دیگری از خواهران 
طلبه در سطح 3 و 4 مشغول تحصیل 
در  که  خواهرانی  برای  هستند، 
نمونه  تفسیِر  هستند  مشغول  سطح2 
را پیش بینی کرده ایم که مطالعه کنند، 
تفاسیر  جمله  از  نمونه  تفسیر  چراکه 
با جزء 30  رابطه  در  و ساده ای  روان 
است و طالب در کنار حفظ جزء ۳۰ 
می توانند به مفاهیم و محتوای تفسیر 
آینده  در  و  کرده  پیدا  تسلط  قرآن 
و  نموده  پیدا  رشد  علمی  نظر  از  نیز 
این تفسیر در  از دستاوردهای  بتوانند 

تحصیل شان استفاده کنند.
 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
داشت:  ابراز  کشور  خواهران  علمیه 
و  سطح3  در  که  خواهرانی  برای 
علمی  نظر  از  و  دارند  قرار  ما  سطح4 
که  شده  پیش بینی  هستند  باالتر 
تسلط  راستای  در  را  المیزان  تفسیر 
بر محتوای این جزء مطالعه کنند، با 
آنها  اینکه سطح تحصیالِت  به  توجه 
این مطالعه  نتایج  باالتر است طبیعتًا 
و تسلطشان برای آنها مفیدتر خواهد 

بود خصوصًا خواهران سطح4.
 وی تصریح کرد: پیش بینی ما این 
است که در مجموع حداقل 10 درصد 
از خواهران در حال تحصیل که قریب 
65 هزار خواهر طلبه در حال تحصیل 
حفظ  را   30 جزء  شوند  موفق  داریم، 
کرده و به محتوای جزء 30 تسلط پیدا 

درخصوص  بعد  سالهای  در  و  کنند 
ترتیب  به  همینطور  و   28 و   29 جزء 
حفظ  به  ما  طلبه  خواهران  آینده،  در 
کریم  قرآن  از  جزء  یک  محتوای  و 

خواهند پرداخت.
والمسلمین  حجت االسالم   
هر  ما  شعار  اینکه  بیان  با  اسکندری 
طلبه یک حافظ قرآن است، گفت: از 
این  دنبال  به  قرآنی  طرح های  اجرای 
قرآن  حفظ  با  ما  خواهران  که  هستیم 
و با تسلط  به مفاهیم قرآنی ان شاءالله 
بتوانند  که  کنند  پیدا  را  قابلیت  این 
مباحث قرآنی را در جامعه برای بانوان 
و دختران جوان بیان کنند و همه اینها 
زمینه ای باشد برای عمل به قرآن، هم 
برای طالب ما و هم برای آحاد جامعه 
که جامعۀ قرآنی داشته باشیم و سبِک 

زندگی ما سبِک زندگِی قرآنی شود.
دوم  طرح  داشت:  اظهار  وی   
به  قرآنی«  نهضت  »طرح  یعنی  ما 
دارد که حداقل  اختصاص  خواهرانی 
سطح2 را تمام کرده اند یعنی اصطالحًا 
دانش آموختگان   می گوییم  آنها  به  ما 
در  داریم  انتظار  خانم ها  این  از  ما  و 
محیط های  در  بانوان  برای  و  جامعه 
حسینیه ها،  در  مساجد،  در  مختلف، 
مدارس،  در  امامزاده ها،  و  بقعه  در 
در خوابگاه های دانشجویی، حتی در 
فراوان  که  منازل  در  بانوان  جلسات 
است بتوانند بحث حفظ قرآن را برای 
در  مادران  و  دختران  و  بانوان  زنان، 

جامعه ترویج کنند.

 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
کرد:  عنوان  کشور  خواهران  علمیه 
این  داریم  که  پیش بینی ای  حداقل 
است که  هر کدام از خواهران ما 15 
جزء  حفظ  و  قرآن  حفظ  برای  را  نفر 
در   30 جزء  مفاهیم  با  آشنایی  و   30
طول سال 97 تربیت کنند؛ شروع این 
امسال  رمضان  مبارک  ماه  از  طرح 
از  بعضی  دارد  امکان  البته  که  است 
این خواهران بیش از این بتوانند افراد 
را جذب کنند و تاکید داشتیم هر کدام 
را  نفر   15 حداقل   طلبه  خواهران  از 
این  و دختران جذب  بانوان  از جامعه 

برنامه کنند.
این  اجرای  شد:  یادآور  وی   
طرح ها خدمِت بزرگی است برای آن 
تاکید  رهبری  معظم  مقام  که  هدفی 
میلیون   10 ما  آینده  در  که  کردند 
علت  به  باشیم  داشته  قرآن  حافظ 
اینکه اگر خواهران و مادران ما حافظ 
قرآن شدند و به مفاهیم قرآنی تسلط 
پیدا کردند طبیعتًا روی فرزندان شان و 
حتی بر شوهران شان تاثیر می گذارند 
یعنی یک خانمی که حافظ قرآن است 
ولو یک جزء قرآن را حفظ کرده باشد 
قرآنی  و  نورانی  فضای  یک  طبیعتًا 
طبیعتًا  و  می شود  ایجاد  او  منزل  در 
فرزندانش را با این آیات قرآن که حفظ 
است، آشنا می کند، درواقع یک اقداِم 
راهبردی و اساسی است که ما بتوانیم 
رهبری  معظم  مقام  که  آن هدفی  به 
قرآن  حافظ  میلیون   10 تربیت  برای 

ترسیم فرمودند، از این طریق بتوانیم 
به این هدف زودتر دست پیدا کنیم.

والمسلمین  حجت االسالم   
داریم  امید  داشت:  بیان  اسکندری 
همه خواهران ما در سال جاری تالش 
کنند تعداد کثیری از بانوان و دختران 
جاهای  و  مساجد  و  حسینیه ها  در  را 
در  زنانه  جلسات  در  حتی  و  مختلف 
این امر فعال کنند و شاهد این باشیم 
که خانم ها و بانوان ما هم حافظ قرآن 
باشند و هم با معارف قرآن آشنا شوند.

مخاطب،  جامعه  اگر  گفت:  وی   
هستند  پایین  به  جامعه  متوسط  افراد 
از  خواهران  که  بوده  این  بر  ما  تاکید 
تفسیر نمونه، نکاتی را استخراج کنند 
و برای جلساِت حفظ قرآن بیان کنند 
با  ما  این است که  چون مقدمه حفظ 
معارف قرآن آشنا شویم، اگر خواهرانی 
هستند که در سطوح باال و فرهیخته 
مقطع  دانشجویان  مثاًل  هستند 
کارشناسی ارشد، دکتری هستند و در 
تاکید ما  سطوح عالی تحصیل کردند 
خصوصًا  ما  خواهران  که  بوده  این  بر 
تحصیالت  که  ما  نخبۀ  خواهراِن 
سطح 4 دارند بتوانند از تفسیر المیزان 
برای  و  را استفاده کنند  نکاِت دقیقی 
خواهران مخاطب خودشان در سطوح 

عالی هستند را بیان کنند.
 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
اینکه  بیان  با  کشور  خواهران  علمیه 
کشور  کل  در  قرآنی  طرح های  این 
اجرا  علمیه  مدارس  تمام  برای  و 
می شود، عنوان کرد: در حال حاضر 
تمام  و  داریم  علمیه  مدرسه   500
مدارس ما هم برای طرح نور هدایت 
و هم برای طرح نهضت قرآنی فعال 
البته سال قبل هم بحث  هستند که 
نهضت قرآنی را داشتیم. البته رویکرد 
حفظ قرآن را امسال در برنامه اضافه 
هزار   55 ما  قبل  سال  در  کردیم، 
امید  امسال  و  داشتیم  قرآنی  جلسه 
قبل  سال  از  بیشتر  تعداد  این  داریم 
باشد و شاهد جلساِت فراواِن قرآنی در 
ماه مبارک رمضان در سطح کشور از 

سوی خواهران طلبه باشیم.

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
»نمای  با  گفت وگو  در  خواهران 
حوزه های  که  این  بیان  با  حوزه«، 
مرکز  مهم ترین  خواهران  علمیه 
اظهار  هستند،  بانوان  دینی  تربیتی 
علمیه  حوزه های  پدیده  کرد: 
خواهران فرصت بزرگی است که پس 
وجود  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
آمد و به دست توانمند مرحوم آیت الله 

شرعی به خوبی سامان دهی شد.
به  اشاره  با  داوودی«،  فریده  »خانم 
اینکه حوزه های علمیه خواهران فرصت 
مغتنمی برای خدمت رسانی است، بیان 
علمیه  حوزه های  خدمتگزاران  کرد: 
را  انبیا)علیهم السالم(  هدایت  مسیر  همان 

دنبال می کنند.
وی با تأکید بر اینکه طالب باید در 
اصلی  که هدف  تعلیم  و  تزکیه  مسیر 
خاطرنشان  گیرند،  قرار  است  انبیا 
بال  دو  علم آموزی  و  تهذیب  کرد: 
فقدان  که  هستند  همراه  و  قرین 
مقصود  به  رسیدن  از  را  ما  یک  هر 

بازمی دارد.
اگرچه  کرد:  بیان  داودی  خانم 
علمیه  حوزه های  آموزش  معاونت 
علمی  بعد  تقویت  عهده دار  خواهران 
بنده  عقیده  به  اما  است،  طلبه 
قالب  در  تربیتی  مفاهیم  از  بسیاری 
آموخته  طالب  به  باید  آموزشی  ابزار 
برای  بستری  آموزش  چراکه  شود، 
اجرای تربیت است و تربیت اخالقی 
گاهی از طریق استاد، گاهی از طریق 
گاهی  و  عملی  و  علمی  برنامه های 
محقق  مختلف،  متون  به صورت 

می شود.
علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
آموزش های  اینکه  بیان  با  خواهران 
باید  خواهران  علمیه  حوزه های 
بیان  به  باشد،  اصولی تر  و  عمیق تر 
نظر  مورد  آموزشی  نوین  برنامه های 
به دنبال  خود پرداخت و اظهار کرد: 
درسی  برنامه های  در  تغییراتی  ایجاد 
سازی  کارآمد  راستای  در  دو  سطح 
عناوین  تکثر  از  پرهیز  و  دروس 
از  پس  باید  تغییرات  این  که  هستیم 

قانونی  مراحل  الزم،  کارشناسی های 
خود را سپری کنند.

وی ادامه داد: در نظر داریم کتب 
از  خواهران  علمیه  حوزه های  درسی 
گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  حجم  نظر 
پرحجم  متون  تعدیل  به  نسبت  تا 
شود  تصمیم گیری  آینده  سال  برای 
حجم  تعدیل  صورت  در  امیدواریم  و 
متون آموزشی، زمینه تعمیق در علم 
زیادی  حد  تا  خوانی  انبوه  به جای 

فراهم شود.
حوزه های  آموزش  معاون 
برای  اینکه  بیان  با  خواهران  علمیه 
حوزه های  استادان  آموزش های 
علمی،  بعد  در  خواهران  علمیه 
مهارتی و بینشی، برنامه ریزی صورت 
آموزش ها  این  کرد:  عنوان  می گیرد، 
حضوری،  برنامه های  قالب  در 

غیرحضوری انجام می شود.
این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مراحل  و  سطوح  دارای  آموزش ها 
بوده و استادان حوزه پس از گذراندن 
مراحل اولیه آموزش، با فواصل زمانی 
منتقل  بعدی  مراحل  به  تعریف شده 
می شوند و به عبارت دیگر آموزش های 
به گونه ای  و  نشده  متوقف  استادان 
استادان  که  شد  خواهد  برنامه ریزی 
همه ساله در معرض فضاهای علمی 

جدید قرار گیرند.
برخی  اینکه  بابیان  داوودی  خانم 

از استادان حوزه های علمیه خواهران 
باید ارتقای تحصیلی و مدرکی داشته 
راه های  از  یکی  کرد:  اظهار  باشند 
بانوان  آماده سازی  برای  ما  موردنظر 
طلبه جهت تدریس دروس سطح سه، 
و  بااستعداد  نیروهای  کردن  بورسیه 
این  داریم  تصمیم  که  است،  توانمند 
گرچه  تحصیلی جدید  در سال  را  امر 

به صورت محدود دنبال کنیم.
وی در رابطه با طرح بورسیه کردن 
بانوان بااستعداد طلبه و توانمند جهت 
سه  سطح  در  زن  استادان  تربیت 
کردن  هزینه  بنده  عقیده  به  گفت: 
افزودن  معنای  به  استادان  برای 
دلیل  همین  به  و  است  سرمایه  بر 
کردن  به روز  جهت  در  باید  همیشه 
استادان ازنظر علمی مهارتی و بینشی 

تالش کنیم.
علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
طراحی  که  این  بیان  با  خواهران 
و  متفاوت  آموزشی  برنامه های 
متناسب با گروه های مختلف سنی و 
تحصیلی از دیگر اموری که پیگیر آن 
هستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال در 
نظر داریم تا برای افرادی که با مدرک 
علمیه  حوزه های  وارد  کارشناسی 
آموزشی  برنامه  می شوند،  خواهران 
تا مقطع سطح  ویژه ای طراحی کنیم 
دو را در زمان کوتاه تری سپری کنند.

رشته های  طراحی  افزود:  وی 

و  نیازها  با  متناسب  و  جدید 
در  بانوان  جامعه  توانمندی های 
سطح سه از دیگر برنامه های معاونت 
خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش 

است.
کرد:  خاطرنشان  داووی  خانم 
توجه  آن  به  باید  که  مهمی  نکات  از 
که  آن  برای  که  است  این  کرد 
بهینه  و  را عمیق تر  آموزش ها  بتوانیم 
طالب  پذیرش  به  نسبت  باید  کنیم، 
شود،  برخورد  بیشتری  حساسیت  با 
چراکه احیای جایگاه علمی و تربیتی 
ارتقاء  و  خواهران  علمیه  حوزه  های 
برای  معتبر  مراکز  سطح  به  آن ها 
از  باید  دینی،  مهذب  عالمان  تربیت 
مرحله پذیرش و به وسیله تغییر دیدگاه 
به  میل  و  گرایی  کمیت  از  عبور  و 

کیفیت آغاز شود.
از  ما  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه های  پذیرش  در  کیفیت گرایی 
معنای  به  تقویت  خواهران؛  علمیه 
استعدادهای  برای  برنامه ریزی  عدم 
حوزه  به  عالقه مند  میانه   و  متوسط 
در  گرایی  کیفیت  کرد:  عنوان  نیست 
نگاهی  به  اشاره  معنای  به  پذیرش 
و  جذب  عین  در  که  است  جامع 
تربیت  باید  نیروهای مشتاق،  پرورش 
نظام  و  حوزه ها  برای  نیروسازی  و 
قرار  نظر  مد  نیز  را  اسالمی  مقدس 

دهیم.
علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
خواهران در پایان تصریح کرد: الزمه 
طالب  برای  صحیح  برنامه ریزی 
تعامل  خواهران  علمیه  مدارس  و 
افرادی  فکری  نیروی  از  استفاده  و 
با  نزدیک  از  و  مدارس  در  که  است 
و  هستند  ارتباط  در  طلبه  خواهران 
ضعف  و قوت های برنامه ها را تجربه 
کرده اند،  به همین دلیل در نظر داریم 
تا  کارگروهی متشکل از برخی مدیران 
مدارس علمیه خواهران ایجاد کنیم تا 
از ظرفیت فکری ایشان برای تصمیم 
بهره مند  آموزش  معاونت  سازی های 

شویم.

پیام تبریک مدیر حوزه های علمیه خواهران به »حجت االسالم 
والمسلمین دژکام« نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز

مدیر حضور علمیه خواهران کشور در پیامی انتصاب »حجت االسالم والمسلمین دژکام« را به 
نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تبریک گفت، متن پیام به این شرح است:

 
 حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دژکام  »دام عزه«

نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز
سالم علیکم 

انتصاب شایسته جنابعالی را به نمایندگی ولی فقیه در استان فارس و امامت جمعه شهر شیراز از 
سوی مقام عظمای والیت تبریک عرض می نمایم.

از حرم های اهل بیت)علیهم السالم( است؛ وحضور در استان  امامت جمعه شهر شیراز که یکی  قعطًا 
فارس که مملو از عشاق و عالقه مندان دین و والیت است که در آزمون های بزرگ پایبندی خود را به 
انقالب به اثبات رسانده اند، موهبتی بزرگ است که شکر آن جز با تالش در راه خدمت همه جانبه به 
اسالم ناب محمدی)ص( و همراهی و ارتباط با مردم؛ بویژه جوانان در حل مشکالتشان میسر نمی شود.

با عنایت به نقش حوزه های علمیه خواهران به عنوان بازوی پراستعداد انقالب اسالمی در مسائل 
اجتماعی و فرهنگی واعالم آمادگی برای همراهی وهمکاری با نهادمقدس امامت جمعه، امید است 

شاهد شکوفایی بیش از پیش این نهاد ارزشمند و موفقیت جنابعالی در استان فارس باشیم.

با مدیر حوزه های علمیه خواهران  دیدار  در  قم  استان  مدیر حوزه  علمیه خواهران 
سراسر کشور اظهار کرد: مدیریت حوزه علمیه استان قم نوپا است و در سال ۱۳۹۲ 
تاسیس شده است اما متاسفانه یکی از آسیب هایی که در این سال ها در مدیریت استان 
قم وجود داشته، عدم ثبات در مدیریت است و این از مشکالتی است که باید برطرف 

شود.
»حجت االسالم والمسلمین صالح«  با اشاره به طرح ها و برنامه های مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان قم افزود: در زمینه پژوهشی در سال گذشته مرکز پژوهشی نورالزهرا)س( را 
راه اندازی کردیم، همچنین توجه  ویژه ای به طرح آموزش پژوهش محور داریم و امیدواریم 

که در سال جاری این طرح در استان قم اجرایی شود.

طرح  نیز  فرهنگی  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
گسترده ای برای تربیت و توانمندسازی طالب در نظر داریم تا مهارت های فرهنگی، سیاسی 
جامعه  در سطح  بتوانند  تا  آموزش دهیم  به طالب  آموزشی  کنار مسائل  در  را  اجتماعی  و 

فعالیت کنند.
قم  استان  مدارس  کادر  باید  گفت:  پایان  در  صالح«  والمسلمین  »حجت االسالم 
بهسازی شود چراکه احساس می کنم در حال حاضر کادر برخی مدارس در شأن استان 
این  برای  را  شایسته ای  افراد  بتوانیم  تا  هستیم  رایزنی  حال  در  هم اکنون  و  نیست  قم 
مدارس انتحاب کنیم چراکه مدیران مدارس باید از لحاظ علمی و اجرایی شاخص هایی 

داشته باشند.

 »آیت آلله مرتضی مقتدایی«: »حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« همچون گذشته بار دیگر بر لزوم حفظ و تعمیق وحدت و انسجام داخلی تاکید فرمودند و به این 
مسأله اشاره کردند که وحدت و پرهیز از دو دستگی و بدبینی و به خصوص بحث دوقطبی سازی، الزمه حمایت و تقویت نظام اسالمی است.

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران همچنین با اشاره به قضایای برجام و خروج آمریکا از این معاهده بین المللی تصریح کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در همین 
دیدار، دستوراتی در خصوص وضع فعلی برجام و به خصوص پس از خروج قلدرمآبانه آمریکا از این معاهده که نقض آشکار قوانین بین المللی است، صادر فرمودند و به وظایف مهم مسئوالن 

به ویژه دستگاه دیپلماسی اشاره داشتند.

فعال شدن طالب و معاونین؛ 
اولویت مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران  در دیدار با مدیران و طالب
مدارس علمیه خواهران استا ن البرز خواستار شد:

تالش همه جانبه برای تحقق 
)مدظله العالی(بیانات مقام معظم رهبری

»حجت االسالم والسملمین بهجت پور«: نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران باید هوشمندانه و 
هماهنگ طراحی شده و در مرحله اجرا نیز باید به خوبی در مدارس علمیه خواهران اجرایی شود.

»خانم فریده داوودی« خبر داد:»حجت االسالم والمسلمین اسکندری«:

طراحی رشته های متناسب با نیازهای جامعه بانوان در سطح سهحفظ جزء ۳۰ در تمام مدارس علمیه خواهران در سال ۹۷

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان قم عنوان کرد:

توانمدسازی 
طالب در 
زمنیه های 
فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی



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

فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور
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حوزه های علمیه خواهران شتاب، سرعت و دقت خوبی دارند
رئیس بخش دستگاه ها و نهادهای 
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
»نمای  با  گفت وگو  در  کریم   قرآن 
موقعیت  و  جایگاه  گفت:بنده  حوزه« 
برای  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
یک  جوان  نسل  و  انقالب  و  اسالم 
اگر  لذا  می دانم  استراتژیک  اقدام 
نیازهای  با  را  خود  علمیه  حوزه های 
تطبیق  خویش  هدف  جامعه  و  جوانان 

دهند قطعًا می توانند مؤثر واقع شوند.
تأثیرگذاری  و  موفقیت  در  اینکه سه عنصر  بیان  با  پورمعین«    »محمدرضا 
در  دقت  کرد: عنصر  تصریح  است،  مؤثر  علمیه خواهران  روزافزون حوزه های 
تعاریف و معرفی اهداف، کیفیت و بحث نشاط و همراه بودن آن با جامعه هدف و 
عنصر نظارت همراه با اجرا سه عنصر کلیدی است که از  سوی حوزه های علمیه 

خواهران مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان حوزه های علمیه خواهران در شبکه جهانی والیت
مدیر شبکه جهانی والیت در حاشیه 
بین المللی  نمایشگاه  بیست و ششمین 
قرآن کریم در گفت وگو با »نمای حوزه« 
گفت: بنده معتقدم بسیاری از مباحث 
مخاطبان  برای  باید  طلبه  خواهران  را 
از  دلیل  همین  به  و  کنند  ارائه  بانو 
حوزه های  در  که  مختلفی  کارشناسان 
در  کردند  تحصیل  خواهران  علمیه 

شبکه جهانی والیت بهره می بریم.
مانند  خواهرانی  کرد:  عنوان  رفعتی«  عباس  والمسلمین  »حجت االسالم 
»عالسوند«، »طیبی«، »فقیهی«، »محبی« و »خزعلی« از جمله کارشناسانی 
هستند که در شبکه جهانی والیت با ما همکاری دارند و ما یک برنامه ثابتی را در 

کنداکتور برنامه های شبکه والیت با این عزیزان داریم.
مدیر شبکه جهانی والیت تصریح کرد: انصافًا حوزه های علمیه خواهران با 
تربیت این استادان و با پرورش این کارشناسان ویژه زنان و خانواده، باعث شده تا 

بسیاری از نشر معارف و تبلیغ دین توسط خود خواهران صورت بگیرد.
وی در پایان اظهار داشت: بحمدالله گام های خوبی توسط خواهران طلبه 
برداشته شده و مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور فعالیت های 

مؤثر و خوبی دارد و در حال حاضر نیز از کمیت باالیی برخوردار است.

ضرورت تقویت حضور خواهران طلبه در نمایشگاه قرآن کریم
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو    
حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  در  ام  ظ ن
اگر بخواهیم حضور  گفت: بحمدالله 
را  خواهران  علمیه  حوزه های  ونی  ن ک
با دوره های نخست نمایشگاه مقایسه 
کنیم،  می بینیم که سال به  سال 

حضور خواهران طلبه بهتر و بیشتر می شود.
»آقای سیدمصطفی میرسلیم« عنوان کرد: باید سعی کنیم حضور خواهران 
طلبه را در نمایشگاه قرآن کریم تقویت کنیم چراکه تقویت کارهای قرآنی بانوان 
اینکه فرزندانی که در کشور  به دلیل  آینده ما در کشور است  تقویت  به معنای 

تربیت پیدا می کنند تحت نظر همین مادران هستند.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه اگر خواهران طلبه 
توجه  به کیفیت کار  باید  می خواهند حضور مثمر ثمری در جامعه داشته باشند 
کنند، گفت: محور حوزه های علمیه خواهران، قرآن و عترت است لذا هر کاری 
که به لحاظ آموزشی و پژوهشی انجام می شود باید بر مبنای قرآن و عترت باشد.

اولویت  مهمترین  اسالمی«  زندگی  »سبک  هبری  ا ر
حوزه های علمیه خواهران

قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  یس  ئ ر
با »نمای حوزهة  رضوی در گفت وگو 
از  یکی  خواهران  علمیه  ت:حوزه  ف گ
است.  ایران  اسالمی  انقالب  یش های  و ر
بحمدالله رشد کمی و کیفی ای که حوزه های 
فراهم  را  فرصتی  داشته اند  خواهران  میه  ل ع
فرهنگی،  ظرفیت های  در  بتوانند  تا  ده  ر ک

تبلیغی، اجتماعی نقش آفرینی کنند.
می رسد  نظر  به  افزود:  گنابادی نژاد«  حجت  والمسلمین  جت االسالم  ح «
بتوانند پیشران و  انتظار است حوزه های علمیه خواهران  اولویتی که  مهمترین 
با  که  است  اسالمی«  ایرانی  زندگی  »سبک  راهبری  باشند  عرصه  آن  شگام  ی پ
باید بخش های مختلف اجتماعی،  به نقش ممتازی که خواهران دارند،  توجه 

فرهنگی، تربیتی، تبلیغی را رهبری کنند.
وی عنوان کرد: امیدواریم آنچه که حاصل تالش زحمات مدیران و استادان در حوزه های 

علمیه خواهران بوده، امروز بتواند در جامعه بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
 حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد در پایان گفت: نمایشگاه قرآن کریم 
مرکز  غرفه  در  که  میزانی  این  به  آن  جلوه های خدماتی  که  است  فضایی  یک 
اما می تواند  مدیریت حوزه های علمیه خواهران مشاهده می شود، خوب است 

متنوع تر باشد و دستاوردهای حوزه را بیش از پیش نمایش دهد.

تالش های حوزه های علمیه خواهران قابل تقدیر است
نایب رئیس اول کمیسیون 
اسالمی  فرهنگی مجلس شورای 
حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  ر  د
گفت: یکی از مراکز مهمی که در 
جامعه امروزی ما می تواند اثرگذار و 
نقش آفرین باشد حوزه های علمیه 

خواهران است.
علمیه  حوزه های  جایگاه  و  نقش  باید  داشت:  اظهار  مسعودی«  اصغر  «
خواهران به صورت گسترده و پویاتر در جامعه امروزی که شدیدًا به چنین مرکزی 
نیاز داریم تبیین شود و تالش های گسترده ای که در نمایشگاه قرآن توسط مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران صورت می گیرد قابل تقدیر است.

فرهنگی  کمیسیون  کرد:  تصریح  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  ایب  ن
مدیریت حوزه های  مرکز  از سوی  که  تا طرح هایی  دارد  را  آمادگی  این  مجلس 
در  و  دهد  ارائه  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  را  می شود  مطرح  خواهران  لمیه  ع
نیازمند  مسأله  این  و  کند  پیگیری  مصوبه  یک  صورت  به  را  آن  لزوم،  ورت  ص

ارتباط بیشتر حوزه های علمیه با مجلس و دولت است.
نهادهای  اوقات  گاهی  که  انفعالی  دلیل  به  متأسفانه  کرد:  عنوان  وی   
فرهنگی از خودشان نشان می دهند سهم فرهنگ در کل بودجه کشور، کمرنگ 
شده است اما ما در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده پذیرش طرح های حوزوی 

هستیم و به سهم خودمان از حوزه های علمیه خواهران حمایت خواهیم کرد.

مدارس علمیه  خواهران، دستاوردهای خود را در نمایشگاه 
قرآن عرضه کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
گفت:  حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  ر  د
هم  محتوا  و  عمق  نظر  از  میدواریم  ا
توانسته  خواهران  علمیه  وزه های  ح
و  ظرفیت ها  از  گوشه ای  اشند  ب
فعالیت های خویش را به منصه ظهور 

برسانند.
»خانم الله افتخاری« اظهار داشت: به نظر بنده حتی اگر مدارس مختلف 
در  ولی  داشته باشند  غرفه  تفکیکی  صورت  به  نمی خواهند  خواهران  لمیه  ع
مجموع به طور منطقه ای یا چند حوزه با هم خوب بود که غرفه ای در نمایشگاه 
کنند؛  عرضه  کریم  قرآن  نمایشگاه  در  را  خود  محصوالت  و  داشته باشند  رآن  ق
همانطور که دانشگاه های مختلف به صورت مجزا غرفه دارند و دستاوردها و 
گزارش عملکردشان را ارائه می دهند ولی ما جای چندین غرفه از مدارس علمیه 

خواهران را در اینجا خالی می بینیم.
قرآن  پرچمداِر  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  پایان  در  افتخاری  خانم   
و  علوم  وزارت  مثال می شد  به طور  می کنند،  بقیه حرکت  آنها  تبع  به  و  هستند 
دانشگاه های کشور،  نماینده  همه  عنوان  به  داشته باشد   تحقیقات، یک غرفه 
ولی مشاهده می کنیم که اغلب دانشگاه های ما یک غرفه مجزا برای خود در 

نمایشگاه های مختلف دارند.

حوزه های علمیه خواهران ضامن حفظ هویت ما هستند
  معاون فرهنگی و امور بین الملل آستان 
گفت وگو  در  عبدالعظیم)ع(   حضرت  دس  ق م
علمیه  حوزه های  گفت:  حوزه«  »نمای  ا  ب
هویت،  حفظ  ضامن  حقیقت  در  اهران  و خ
اعتقاد و شرافت ما هستند؛ وقتی با خواهران 
مکرمه ای مانند »بانو مجتهده امین« و سایر 
از  و  می شویم  آشنا  مکرمه  و  فاضله  نوان  ا ب
برکات علمی آنها به ویژه در تعامل و گفت وگو 
با خانم ها به عنوان رکن اصلی خانواده مطلع 

می شویم خدا را شکر می کنیم.
علمیه  که حوزه های  نظر می رسد  به  اینکه  بیان  با  قای عباس سلیمی«  »آ
هستند،  مردم  و  دولت  حکومت،  سوی  از  بیشتری  حمایت  نیازمند  واهران  خ

دبیرستان های  و  مدارس  بین  ارتباطی  مخصوصًا  بتوانیم  اگر  کرد:  ریح  ص ت
دخترانه با حوزه های علمیه خواهران را فراهم کنیم و واقعیت زیبایی حضور در 
این حوزه ها را نه آنگونه که دشمن شبهه افکنی می کند بلکه به صورت واقعی 
برای آنها تبیین کنیم شاهد جذب تعداد بیشتری از دختران عزیز کشورمان به 

بافت حوزه های علمیه خواهران خواهیم بود.
 وی ابراز داشت: به اعتقاد بنده، خواهران طلبه در چند زمینه مسئولیت و 
رسالت ویژه دارند، نخستین موردی که خواهران طلبه باید همه کارهای خود را 
بر اساس آن بنا کنند، داشتن  اخالص است؛ حضرت رسول)ص( در این خصوص 
می فرمایند: آن کسی که برای رضای خدا بیاموزد، به خاطر خدا به آموخته های 
خود عمل کند و در راه خدا به دیگران آموزش دهد در ملکوت آسمان ها از او به 

عنوان یک انسان بزرگ یاد می شود.
با یک  باید  بانوان طلبه  توسط  رعایت اخالق  پایان گفت:  در  آقای سلیمی 
سلوک معنوی مبتنی بر مهربانی و ادب باشد که منجر به جذب دختران جوان 

کشور شود تا بتوانند آنها را از مکر و کید دشمنان نجات دهند.

ضرورت حضور حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم درگفت وگو با »نمای حوزه« گفت: 
یکی از عرصه هایی که خواهران طلبه 
آنها  اثرگذاری  و  بوده  فعال  ی توانند  م
بیشتر  طلبه  برادران  به  نسبت  ی  ت ح
باشد حضور خواهران در عرصه های 
برای  بخصوص  کشور  هنگی  ر ف

پاسخگویی به نیازهای بانوان است.
»حجت االسالم والمسلمین محمود رجبی« با بیان اینکه ما جمعیت عظیمی 
را داریم که هم از قشر فرهیخته و هم از توده جامعه هستند که نیازهای فراوانی 
دارند، اظهار داشت: بهترین کسانی که می توانند این نیازها را متناسب با روحیه 
حوزه های  در  که  هستند  طلبه ای  بانوان  کنند،  ارائه  بانوان  وجودی  ساختار  و 

علمیه خواهران، دوره ها و آموزش های الزم را فراگرفته اند.
قرآن  بین المللی  نمایشگاه  کرد:  تصریح  رجبی  والمسلمین  جت االسالم  ح  
کریم که زمینه مراجعه بانوان برای مشورت گیری و برای مشاوره خواهی و برای 
طرح سؤاالت و پرسش های اعتقادی بیشتر فراهم می شود یکی از فرصت های 

بسیار گرانبها برای حضور خواهران طلبه به شمار می رود.
حضور  گفت:  خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  رییس  نشین  ا ج
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن یک ضرورت است و 
البته باید برنامه ریزی شده، حساب شده و دقیق صورت بگیرد و افراد توانمند را 

برای حضور در این غرفه دعوت کنند.
برای عرضه  یادآور شد: خواهران طلبه  رجبی   والمسلمین   حجت االسالم 
تعالیم اسالمی هم به لحاظ نرم افزاری و هم به لحاظ سخت افزاری باید بتوانند 
آن عناصر اثرگذار در مخاطب را شناسایی کرده و محتوای غنی اسالم ناب را در 

این قالب ها عرضه کنند.
از عوامل بسیار  پایان گفت: یکی  در  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
باشند و در  الهی  به اخالق  این است که خوِد خواهران طلبه، متخلق  ثرگذار  ا
تعبیر دیگر  به  با عموم مردم در همان چارچوب قرآنی حرکت کنند،  تعاملشان 
گر وجود خود خواهران یک الگو باشد برای نسل جوان، طبعا شاهد بیشترین  ا

اثرگذاری خواهیم بود.

گزارشی از حضور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 
به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  اهران  و خ
بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقالب در دیدار 
رمضانی مسئوالن و کارگزاران نظام با معظم له 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
تبیین  به  قبل،  دیدارهای  همچون  دیدار  ن  ی ا

پرداختند  رهنمودهایی  ارایه  و  نکات  مهم ترین 
از  خصوص  به  آن ها  به  اهتمام  بی شک  ه  ک
باعث عزت، عظمت  می تواند  احیه مسئوالن  ن

و موفقیت بیشتر کشور و نظام اسالمی شود.
این  از  افزود:  »آیت الله مرتضی مقتدایی«  
به  را  متعال  خدای  باید  حقیقتًا  ما  همه  ظر  ن م

و شجاع  گاه  آ فهیم،  رهبر  وجود چنین  خاطر 
و  همواره  که  چرا  باشیم  شکرگزار  حکیمی  و 
را  امور   ، خویش  هدایت  با  صحنه ها  همه  ر  د
و  توطئه ها  باعث خنثی شدن  و  برده  پیش  ه  ب
ملت  نقشه های شوم دشمنان می شوند؛ طبعًا 
و مسئوالن نیز باید همچون گذشته در تبعیت 
از ایشان و تحقق فرمایشات و منویات معظم له 
بکوشند تا شاهد عزت و عظمت بیشتر ملت و 

کشور ایران باشیم.
 عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: 
با  اخیر  دیدار  همین  در  انقالب  معظم  بر  ه ر
مسئوالن نیز مباحث مفصل و نکات مهمی را 
بیان کردند که اگر هر یک از آن ها به طور جزیی 
شرح داده شود، چه بسا چند جلد کتاب شود اما 
اجمااًل معظم له به چند نکته مهم و محوری در 
عرصه مسایل داخلی و به خصوص بین المللی 
پرداختند که توجه به آن ها به خصوص از سوی 

مسئوالن و کارگزاران نظام بسیار الزم است.
 

اهمیت حفظ وحدت به منظور تقویت نظام
حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر   
علمیه خواهران گفت: ایشان همچون گذشته 

و  وحدت  تعمیق  و  حفظ  لزوم  بر  دیگر  ار  ب
انسجام داخلی تاکید فرمودند و به این مسأله 
اشاره کردند که وحدت و پرهیز از دو دستگی 
و بدبینی و به خصوص بحث دوقطبی سازی، 

الزمه حمایت و تقویت نظام اسالمی است.
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو   
خروج  و  برجام  قضایای  به  اشاره  با  همچنین 
تصریح  بین المللی  معاهده  این  از  آمریکا 
همین  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  کرد: 
فعلی  وضع  خصوص  در  دستوراتی  دیدار، 
قلدرمآبانه  خروج  از  پس  خصوص  به  و  برجام 
قوانین  آشکار  نقض  که  معاهده  این  از  آمریکا 
وظایف  به  و  فرمودند  صادر  است،  بین المللی 
مهم مسئوالن به ویژه دستگاه دیپلماسی اشاره 

داشتند.
 

به آمریکا و اروپا نمی توان اعتماد کرد
معظم   رهبر  که  همان طور  گفت:  وی   
همان طور  فرمودند،  صراحت  به  نیز  انقالب 
آمریکا  به  نمی توان  تاریخی،  تجارب  بر  بنا  که 
اعتماد کرد، به اروپایی ها هم نمی توان اعتماد 
در  که  داده اند  نشان  اروپایی ها  که  چرا  داشت 

با  همراهی  از  بزنگاه ها  سر  و  حساس  مواقع 
لذا  نمی دارند،  بر  دست  ما  ملت  علیه  آمریکا 
ایشان تأکید کردند که برای ادامه کار در برجام 
باید تضمین های الزم و قطعی از طرف اروپایی 

گرفته شود.
داشت:  بیان  ادامه  در  مقتدایی  آیت الله   
معظم  مقام  کالم  در  دیگر  اهمیت  حایز  نکته 
رهبری)مدظله العالی( این بود که نباید گذاشت امور 
شود  زده  گره  برجام  مسأله  به  کشور  جاری 
بلکه می بایست با اعتماد به نفس و با تکیه بر 
ُبرد و بر  توانایی های داخل، مسایل را به پیش 

مشکالت اقتصادی غلبه کرد.
 

بر  تکیه  با  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  لزوم 
توانایی های داخل

 وی افزود: بی شک در این خصوص باید از 
اجرای  توان مردم و بخش خصوصی در سایه 
اقتصاد مقاومتی استفاده کرد و به ویژه این که 
زمینه های الزم برای حمایت از کاالی ایرانی و 
تقویت تولید ملی باید به خوبی در کشور فراهم 
ایرانی  تولید  از  حمایت  سایه  در  بی شک  شود؛ 
از  مشکالتی  و  یافته  سامان  اقتصاد  که  است 

قبیل بیکاری رفع می شود.
حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر   
ایشان  گفت:  همچنین  خواهران  علمیه 
ملل  سازمان  دادن  قرار  مخاطب  با  همچنین 
باید سازمان ملل  این نکته اشاره کردند که  به 
است  ملل  سازمان  واقعًا  که  می کند  ادعا  اگر 
بازدارنده  و  قاطع  به طور  آمریکا  تخلفات  به 
جانبه  یک  کشور  این  نگذارد  و  کند  رسیدگی 
پا  زیر  را  انسان ها  حقوق  و  بین الملل  تعهدات 

بگذارد و به کسی هم پاسخ گو نباشد.
 

مقام  بیانات  تحقق  برای  جانبه  همه  تالش 
معظم رهبری)مدظله العالی(

هر  در  گفت:  درپایان  مقتدایی  آیت الله 
و  از مسئوالن  به طور جدی  انتظار  این  صورت 
رهنمودهای  و  بیانات  که  می رود  دولتمردان 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را نصب العین خود 
با عمل به آن ها، زمینه الزم برای  قرار داده و 
چرا  کنند  فراهم  را  نظام  اقتدار  تقویت  و  حفظ 
که بی شک در این صورت است که می توان به 
مردم  گرفتاری های  و  در کشور  رفع مشکالت 

کمک کرد.

»آیت الله مقتدایی«:

تالش همه جانبه برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

ویژه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مشاوران  از  الهی پور  مریم  خانم   
بیست  در  علمیه خواهران  مدیریت حوزه های  مرکز  نماینده  و  خواهران 
و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اشاره به اهمیت مشاوره از 
منظر اسالم گفت: مشاوره جایگاِه ویژه ای در اسالم دارد از باب اینکه 
وقتی آدم مشاوره می کند خرِد جمعی وسط می آید و وقتی خرد جمعی 
وسط می آید انسان می تواند راحت تر مشکالت را حل کند و در اهمیت 

مشاوره همین بس که سوره ای در قرآن کریم با نام شورا آمده است.
نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست و ششمین 
از  بیش  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  کریم  قرآن  بین المللی  نمایشگاه 
500 مشاوره فعال در سطح حوزه های علمیه کشور داریم که البته تعداد 
را  دوره ها  نفر کسانی هستند که  این 500  اما  بیشتر است  آن ها خیلی 
گذرانده اند، با اصول و فنون مشاوره آشنا شده و در حال ارتقاء دانش و 

مهارت خود هستند.
حضور  با  روزانه  صورت  به  زیادی  افراد  اینکه  بیان  با  الهی پور  خانم 
بهره مند  از مشاوران  در غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
از  برگرفته  اینکه  خاطر  به  دینی  مشاوره های  کرد:  تصریح  می شوند  
فرمایشات  از  و  هستند  وحی  از  برگرفته  و  انسان  واقعی  ارزش های 
استفاده  اعظم)ص(  پیامبر  و  اهل بیت)علیهم السالم(  که  کامل  انسان های 

می کند، مشاوره های موفقی تری هستند.
نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عنوان کرد: حدود ۱۵ مشاور از خواهران 
نمایشگاه  ششمین  و  بیست  در  کشور  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
بین المللی قرآن کریم در غرفه مشاوره این مرکز در طی روزهای مختلف 

ماه مبارک رمضان به ارائه خدمات مشاوره به عموم مردم پرداختند.



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

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

ویژه نامه های استانی ۳
مدارس علمیه خواهران
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و  مبلغات  حضور  با  که  رمضان  مبارک  ماه  از  استقبال  مراسم  در 
گرمی  ولیعصر)عج(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانش آموختگان 
برگزار شد، معاون فرهنگی تبلیغی این مدرسه ضمن معرفی ماه رمضان 
بزرگترین  و  خدا  با  ارتباط  ماه  رمضان  ماه  داشت:  اظهار  قرآن  ماه  به 

ظرفیت برای تبلیغ  معارف  و شعائر الهی می باشد.
مبلغ  از 70  بیش  به حضور  اشاره  با  ادامه  در  یوسفی«  »خانم سمیه 
شهرستان،  مرکز  در  بانوان  مذهبی  هیئت های  و  مساجد  در  خواهر 
توجه  با  گرمی  شهرستان  گفت:  نزدیک  و  دور  روستاهای  و  بخش ها 
شبکه های  و  ماهواره  فرهنگ  ترویج  خطر  با  همیشه  بودن،  مرزی  به 
اجتماعی غیر خالقی روبه رو است، لذا حضور مبلغات در جلسات بانوان، 

در جهت معرفت افزایی و آموزش معارف اسالمی بسیار مهم است.
اظهار  و  برشمرد  مهم  بسیار  را  رمضان  مبارک  ماه  در  مطالعه  وی   
داشت: حضور مبلغات در جلسات تبلیغ زمانی می تواند کاربردی و مؤثر 
باشد که بتوانند به سؤاالت و کمبودهای معرفتی با  ذکر سند معتبر پاسخ 
دهند لذا این امر فقط با مطالعه عمیق می تواند نتیجه بخش و مفید باشد.
   معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه خواهران حضرت ولیعصر)عج(
بانوان، نشر  به مجامع حضور  از اعزام مبلغات  خاطر نشان کرد: هدف 
خوانی،  جزء  احکام،  موضوعات  با  مبلغات  و  است  اسالم  غنی  معاوف 
آموزش روخوانی وروانخوانی، مباحث اخالقی و... در ماه مبارک رمضان، 

به این امر مهم همت دارند.
خانم یوسفی در پایان ضمن توصیه مبلغات به استفاده از روش های 
جانی  مالی،  امکانات  تمام  از  اسالم  دشمنان  کرد:  تأکید  تبلیغی  نوین 
و...  در جهت نشر فرهنگ باطل خود استفاده می کنند که بسیار جذاب 
و متنوع است لذا استفاده مبلغات از روش های نوین تبلیغی می تواند راه 

نشر فرهنگ باطل را بگیرد.

اعزام 30  از  فاطمیه)س(  مشگین شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مبلغ به مساجد و حسینیه های روستاهای محروم این شهرستان در ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
جمع  در  مبلغات  حضور  ضرورت  به  توجه  با  نعمتی«  فاطمه  »خانم 
برنامه در مساجد محله ها حضور  روزه داران خواهر گفت: مبلغات طبق 
یافته و با برنامه های مذهبی متنوع و پاسخ به احکام شرعی و شبهات در 

خدمت خواهران روزه دار خواهند بود.
 مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( در پایان با اشره به برنامه های 
اجرایی مبلغات خاطرنشان کرد: از برنامه های اجرایی مبلغات، تشکیل 
به  پاسخ گویی  و  شرعی  احکام  بیان  تفسیر،  با  همراه  قرآنی  جلسات 
از  گاهی دادن  آ دینی،  مشاوره  خواهران،  اعتقادی  و  دینی  سؤاالت 

پیامدها و آسیب های اجتماعی از جمله طالق و... می باشد.

برگزاری  از  فاطمیه)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
کارگاهي  با موضوع »زنان و خانواده« با همکاری این مدرسه علمیه در 

دانشگاه پیام نور مشگین شهر  خبر داد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه در این کارگاه که در جمع دانشجویان 
تشریفات  گفت:  جوانان  ازدواج  سن  افزایش  مسأله  به  اشاره  با  شد  برگزار 
خواهر  مثل  غلط  تعصب های  چشم وهم چشمی،  ضروری،  غیر  و  فراوان 

بزرگتر و ده ها علت مصنوعی دیگر از عوامل افزایش سن ازدواج می باشد.
»خانم فاطمه نعمتی« افزود: هیچ منطقی نمی پذیرد به دلیل عذرهای 
آسیب های  و  کرده  مخدوش  را  خود  پاکدامنی  و  جوانی  نشاط  واهی 

جبران ناپذیر روحی و روانی را تجربه کرد.
به  توجه  با  کارگاه  این  پایان  در  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
رابطه دختر و پسر و وسوسه های شیطانی گفت: تجربه نشان داده روابط به 
یک حد معین و مشخص محدود نبوده و زمان هرچه می گذرد کشش و جاذبه 

گسترده تر می شود و انسان زمانی به خود می آید که بسیار دیر شده است.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( مشگین شهر،  نشست سیاسی با 
حضورطالب و مبلغات این مدرسه برگزار نمود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( در این نشست اولین چالش 
در جهت  تهدید انقالب اسالمی را مشروعیت ستیزی دشمنان دانست و 

گفت: آبروی روحانیت مساوی با مشروعیت نظام است.
»خانم فاطمه نعمتی« افزود: دشمنان اسالم در صدد هستند که با توطئه های 

مختلف نشان بدهند دین توانایی تشکیل حکومت و حل مشکالت را ندارد.
وی با اشاره به شدت مشروعیت ستیزی دشمنان در فضای مجازی خاطر 
را  ما  مذهبی  و  دینی  استدالل های  مجازی  فضای  در  دشمن  کرد:  نشان 
و  معنویت  و  علم  از  نادرست  چهره  دادن  نشان  با  دارد  سعی  و  رفته  نشانه 
قداست روحانیت، ذهن مردم را منحرف و مردم را نسبت به دین بدبین کنند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( از دیگر چالش های تهدید کننده 
نظام جمهوری اسالمی را ارتجاع  برشمرد و افزود: اشرافی گری از پیامدهای 

بازگشت به ارتجاع بوده، یعنی ارزش انسان ها به اندازه ثروت آن هاست.
اجتماعی  معضل  این  با  رابطه  در  نشست  این  پایان  در  نعمتی  خانم 
فاصله  این  بلکه  نمی برد   بین  از  را  ایمان  فقری  و  گرسنگی  هر  گفت: 

طبقاتی است که افراد جامعه را نسبت به نظام و دین بدبین می کند.

معاون فرهنگی- تبلیغی مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( 
گرمی از برگزاری نشست بصیرتی به مناسبت سوم خرداد در این مدرسه 

با حضور کارکنان، استادان و طالب سطح 2 و 3 خبر داد.
در این نشست جانشین فرمانده سپاه ناحیه گرمی، آزادسازی خرمشهر 
را نمونه ای از عنایت خداوند متعال دانست و گفت: خرمشهر را خدا آزاد 
کرد لذا اگر لطف و عنایت خداوند نبود موفقیت و پیروزی حاصل نمی شد.
»سرهنگ غفور مظفری« افزود: برای آزادسازی خرمشهر، عملیات 
مقدماتی بسیاری انجام شد شهدا و جانبازان بسیاری تسلیم درگاه حضرت 

حق شدند تا منجر به فتح و پیروزی گردید. 
وی، نقش آفرینی شهدا و جانبازان را در فتح خرمشهر بسیار مهم دانست 
و اظهارداشت: اگر تالش، شهامت و شجاعت جوانان و دلیر مردان نبود 
شاید نه تنها خرمشهر آزاد نمی شد بلکه شهرهای دیگر ما نیز چون خرمشهر 

سقوط می کرد و کشورما در شکستی کمرشکن فرو می رفت. 
راه  ادامه  را،  حرم  مدافعین  شهدای  راه  پایان  در  مظفری  سرهنگ 

شهدای انقالب اسالمی و شهدای جنگ تحمیلی دانست.

معاون فرهنگی – تبلیغی مدرسه علمیه ثامن الحجج)ع( شهرستان پارس 
آباد،  از برگزاری مراسم ختم قرآن ماه مبارک رمضان در این مدرسه خبر داد.
این مراسم، رمضان  استاد اخالق حوزه در  »خانم اطلس وهابزاده« 
را ماه خودسازی و عبادت دانست و گفت: رمضان ماه سوزاندن گناهان 

است طوری که تمام آثار گناه را از بین می برد. 
افزود:  و ببخش خداوند متعال  به رحمت  اشاره  ادامه ضمن  وی در 
خداوند متعال دعای بندگانش را اجابت می کند طوری که خودش اذعان 
کرده که هیچ عملی را از بندگان چه زن و چه مرد تباه نمی کند و همه را 

در بخشش واسعه خود قرار می دهد.
خانم وهابزاده در پایان ضمن بیان برخی احکام مبتال به، به سؤاالت 

شرعی روزه داران طبق نظر مراجع عظام پاسخ داد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( در نشست 
اولیای پیش ٔبستانی نورالمهدی وابسته  به این مدرسه، 
با اشاره به آسیب اجتماعی طالق در سطح شهرستان 
این  مهم  علت های  از  یکی  گفت؛  مشگین شهر 
معضل اجتماعی دور بودن از اخالق اسالمی و عدم 

پای بندی به مسایل شرعی می باشد.
»خانم فاطمه نعمتی« با اذعان به این که باالرفتن 
تعداد زنان مطلقه در جامعه کنونی با به ابتذال کشیده 
شدن مردان و سست شدن بنیان خانواده ها ارتباطی 
اجتماعی  معضل  این  با  اگر  افزود؛  دارد  تنگاتنگ 
مقابله نگردد، دود آن به چشم همه رفته و این آسیب 

دامان همه  را خواهد گرفت.
وی با توجه به میل ذاتی جلوه گری و خودنمایی در 
زنان گفت: متأسفانه امروزه این امیال زنان از داخل 
خانه ها به سطح جامعه راه پیدا کرده و اولین آثار آن 

گسسته شدن بنیان مقدس خانواده هاست.
اشاره  با  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
به آیات و روایات حجاب بیان داشت: بارها در منبرها 

و جلسات مذهبی این آیات و روایات به طرق مختلف 
بیان شده، اما آنچه که بانوان جامعه ما را از عمل به 
احکام الهی باز می دارد پیروی از هوا وهوس می باشد. 
از حجاب  نشست هدف  این  پایان  در  نعمتی  خانم 
و  دانست  زن  جلوه گری  و  خودنمایی  از  جلوگیری  را 
و  است  عمومی  حریم  یک  پوشش  و  حجاب   گفت: 
انتظار می رود وقتی پسر خانواده، شوهر یا پدر شما وارد 
جامعه می شود امنیت روحی و اخالقی آنها حفظ شود.

دشمن در فضای مجازی استدالل های 
دینی و مذهبی ما را نشانه رفته

اعزام 30 مبلغ در ماه مبارک رمضان به روستاهای محروم شهرستان مشگین شهر  

ماه رمضان؛ بزرگترین ظرفیت برای تبلیغ

تعصب های غلط؛ یکی از عوامل افزایش سن ازدواج

آزادی خرمشهر؛ نمونه  از الطاف الهی

رمضان؛ ماه خوسازی و عبادتعدم پای بندی به مسایل شرعی از علت های مهم طالق در جامعه است

مدیر حوزه های علمیه خواهران  در دیدار با مدیران 
و طالب مدارس علمیه خواهران استا ن البرز گفت: در 
مدارس علمیه خواهران البرز مجموعه ای از فضیلت ها 
و  جامع  نگاهی  مدارس  این  و طالب  جمع شده است 

دیدگاه های خوب و قابل تحسینی دارند .
»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم  بهجت پور« با 
طالب  و  استادان  که  تی  پیشنهادا و  انتقادات  به  اشاره 
آموزشی  مشکالت  زمینه  در  خواهران  علمیه  مدارس 
کرد:  اظهار  دند،  دا ارائه  خواهران  علمیه  مدارس 
بودن،  نامتوازن  به دلیل  پژوهشی  و  آموزشی  نظام های 
عدم جامعیت یا نقص هایی که هنگام اجرای برنامه های 
که  می شود  الل  اخ دچار  می شود،  ایجاد  آموزشی 

مسئولین وظیفه دارند که این اشکاالت را مرتفع کنند .
استاد برجسته حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عمده 
این است که  بنده در مرکز مدیریت خواهران  تالش 
و  جمعی  خرد  سیله  به و خواهران  علمیه  حوزه های 
دادن نقش به مدیران، معاونان و استادان و طالب 
فرهیخته و بانشاط اداره شود، تصریح کرد: خواهران 
تصمیمات  در  ند   می توان که  هستند  لشکری  طلبه 
اصلی حوزه های علمیه خواهران دخالت داشته باشند 
کسانی  طرف  از  م ها  تصمی بهترین  بنده  عقیده  به  و 

پیشنهاد می شود که در میدان حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه طالب، استادان و فرهیختگان  
مسایل  و  مشکالت  ی  برا خواهران  علمیه  حوزه های 
کرد:  عنوان  بدهند،  ارائه  طرح  خواهران  حوزه های 
فرهیختگان  یم های  تصم و  پیشنهادات  به  نسبت  ما 
حوزه های علمیه خواهران توجه ویژه ای خواهیم داشت 
کرده ام  درخواست  ئولین  مس همه  و  معاونین  از  بنده  و 
مورد  خواهران  علمیه  مدارس  پیشنهادی  طرح های  تا 
مدارس  توان  در  که  ی  طرح های و  بگیرد  قرار  بررسی 

علمیه خواهران باشند بخش نامه شده و اجرایی شوند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه 
شعار سال ۹۷ حوزه های علمیه خواهران »رفع آسیب 

از حوزه های علمیه خواهران« است، اظهار کرد: شعار 
سال ۹۸ برای حوزه های علمیه خواهران »برنامه های 
رشته های  سطوح،  در  تنوع  باید  که  است  جدید« 
جدید و نوگرایی در حوزه های علمیه خواهران انجام 
ایجاد شده و اشکاالت  نواقص  باید  اما امسال  شود، 
علمیه  حوزه  فعلی  ی  پژوهش و  آموزشی  اداری،  نظام 

خواهران برطرف شود.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید 
درسی  واحد   ۱۹۰ از  بیش  خواهران  علمیه  مدارس  در 
تدریس شود، اظهار کرد: در واقع امروزه در مدارس علمیه 
شامل  که  می شود  تدریس  درسی  واحد   ۲۵۰ خواهران 
خستگی های  و  است  آموزشی  و  فرهنگی  ساعت های 

زیادی را برای طالب خواهر به دنبال دارد.
به  اشاره  با  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
اینکه خواهران طلبه نباید تحت فشار ساعت های زیاد 
درسی باشند و باید به واقعا تنها ۱۹۰ واحد در مدارس 
علمیه خواهران تدریس شود، خاطرنشان کرد: وقتی 
ارائه  طالب  به  را  زیادی  بسیار  درسی  مطالب  دائمًا 
باید  ما  و  داشت  خواهد  دنبال  به  آسیب هایی  دهیم 

فرصتی را برای تفکر طالب خواهر نیز قرار بدهیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه 
وجود پیش نیاز های متعدد در نظام آموزشی حوزه های 
دنبال داشته  به  را  زیادی  علمیه خواهران مشکالت 
که  خواهری  طالب  برای  باید  کرد:  اظهار  است، 
توانایی حضور در مدارس علمیه خواهران را به دلیل 
اندیشیده  تدبیری  ندارند  اینچنینی  مسایل  و  بارداری 
شود که از فضای درسی کاماًل دور نشوند و بتوانند به 
صورت غیرحضوری در امتحانات شرکت کنند تا دچار 

پسرفت تحصیلی نشوند.
علمیه  حوزه  آموزشی  نظام  کرد:  تاکید  وی 
شده  طراحی  هماهنگ  و  هوشمندانه  باید  خواهران 
به خوبی در مدارس علمیه  باید  نیز  اجرا  و در مرجله 

خواهران اجرایی شود.

اینکه  بیان  با  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
سنت های حوزه علمیه باید رعایت شود، خاطرنشان کرد: 
باید نسبت به مسأله مباحثه در حوزه های علمیه خواهران 
توجه ویژه ای داشته باشیم  و برخی از ساعت های آموزشی 

به مباحثه طالب اختصاص داده شوند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور عنوان کرد: 
ما این اجازه را می دهیم که استادان تمام کتاب های 
تا  کنند  کوتاه  درسی  جلسه   ۱۴ اندازه  به  را  درسی 
ساعت های باقی مانده به مباحثه، گفتگوهای درسی 

و تفکرات علمی پرداخته شود.
بر مسأله  تأکید  با  دانشگاه  و  برجسته حوزه  استاد 
کرد:  بیان  حوزه،  سنت های  حفظ  و  مدرسه محوری 
اصیل  کتاب های  حفظ  مباحثه،  شامل  سنت ها  این 
هر  که  گونه ای  به  است،  علمی طالب  رشد  و  حوزه 

طلبه بتواند کتاب های سال گذشته را تدریس کند.
بیان  با  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
بر اساس فعالیت های  باید  اینکه شما استادان حوزه 
خودجوش طالب و تشخیص مدیر و معاون مدرسه، 
برنامه های علمی خود را در مدارس اجرا کنید، اظهار 
مدیر  که  است  این  معنای  به  مدرسه محوری  کرد: 
مدرسه بتواند در مواردی تصمیمات الزم را به صورت 

خودجوش بگیرد و مرکز نیز از آن ها پشتیبانی کند.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه باید 
گذاری  سرمایه  طالب  خودجوش  فعالیت های  روی 
کنیم تا هر طلبه یک رهبر و مصلح اجتماعی شود، بیان 
کرد: مدرسه محوری به این معنا نیست که یک فعالیت 
به عنوان طرح ملی یا استانی در مدارس علمیه خواهران 
انجام شود، بلکه به معنای این است که مدرسه بتواند با 
تکیه بر هویت علمی و عملی خود به تنهایی ارائه طرح 

بدهد و وابسته به مرکز مدیریت نباشد.
تفویض  معنای  به  مدرسه محوری  داد:  ادامه  وی 
و  نیست  خواهران  علمیه  مدارس  به  امور  کامل 
خواهران  علمیه  حوزه های  برای  الزم  استانداردهای 

نیز باید لحاظ شود.
تاکید  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  مدارس  مسئولین  علمی  توان  ارتقای  لزوم  بر 
مدارس  برای  نمی توانیم  ما  کرد:  اظهار  خواهران، 
و  دهیم  قرار  دو  سطح  مدرک  با  مدیرانی  دو،  سطح 
حتی استادان سطح دو نیز باید مدرکی باالتر از سطح 
دو داشته باشند، زیرا این امر به باال بردن اعتبار برند 

علمی حوزه های علمیه خواهران کمک می کند.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مبلغ 
قابل توجهی در نظر گرفته شده تا استادان و کارکنان 
مدارس علمیه خواهران بورسیه شوند و در چهار سال 
خواهران  علمیه  مدارس  در  که  بانوانی  همه  آینده 
ندارند،  را  الزم  علمی  مدرک  اما  داشته  مسئولیت 

ارتقای علمی پیدا کنند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با بیان اینکه 
به عقیده بنده آموزش غیر حضوری یا نیمه حضوری 
علمیه  حوزه  مجموعه  از  گروه  دو  برای  تنها  باید 
از  یکی  کرد:  تشریح  باشد،  داشته  وجود  خواهران 
آن ها طالبی هستند که دارای مرخصی مجاز باشند و 
گروه دیگر نیز کارکنانی هستند که به وسیله این طرح 

بتوانند سطح علمی خود را ارتقا دهند.
تواناسازی کارکنان مدارس علیمه  بر  تأکید  با  وی 
توانای  و  شاداب  فکرهای  کرد:  اظهار  خواهران، 
فرهیختگان حوزه های علمیه خواهران باید در زمینه 
تا  کنند  همکاری  ما  با  طالب  علمی  برنامه ریزی 

نواقص موجود در مدارس علمیه خواهران رفع شود.
به  با اشاره  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
طالب  به  واقعا  باید  خواهران  علمیه  مدارس  اینکه 
خود میدان بدهند و باید اولویت ما فعال شدن طالب 
و معاونین مدارس علمیه خواهران باشد، تاکید کرد: 
دو  سطح  مدارس  در  طلبه محور  فعالیت های  باید 
در  بانشاطی  فضای  شاهد  تا  شود  پیگیری  به شدت 

مدارس علمیه خواهران سطح دو باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
علمیه  مدارس  برای  بانوان  خیرین  مسئله  پیگیری 
خواهران  علمیه  حوزه های  پایداری  موجب  خواهران 
می شود، اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که برکت تامین 
بودجه های  از  علمیه  حوزه های  برای  خیرین  مالی 
دولتی بیشتر است، زیرا بودجه ای که از طریق خیرین 
به حوزه های علمیه جذب می شود ناشی از نیت پاک 

مومنین خیر بوده و برکت الهی را به دنبال دارد.
با  پایان  در  بهجت پور  حجت االسالم والمسلمین 
یک  باید  خواهران  علمیه  مدارس  تمام  اینکه  بیان 
گروه خیرین داشته باشند، خاطرنشان کرد: بنده تمام 
تالش خود را انجام می دهم تا بودجه های ما در مرکز 
بیشتر  و  نماند  راکد  استانی  مدیریت های  و  مدیریت 
را در مدارس علمیه خواهران هزینه  توان مالی خود 

 کنیم.

فعال شدن طالب و معاونین؛ اولویت مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری در گفت وگو 
با »نمای حوزه« در خصوص آغاز کار و چگونگی شروع فعالیت این 
هدف  با  نرجس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  گفت:  مدرسه 
با مهارت،  و  کارشناس  انسانِی  نیروی  تربیت  و  دینی  معارف  آموزش 
در سال 90_89  به یاری لطف خدا و همت مؤسس و هیأت امنا؛ به 
تصویب رسید و این مدرسه با 25 طلبه شروع به کار نمود؛ و در حال 
حاضر 165 طلبه دارد؛ همچنین اولین دانش موختگان خود را امسال 

به جامعه اسالمی معرفی نمود.
این  طالب  سوم  یک  داد:   ادامه  پیشنمازی«  زهراسادات  »خانم 
مدرسه دارای تحصیالت دانشگاهی هستند که علی رغم این تحصیالت، 
احساس نیاز به آموزش دینی داشته و به همین دلیل پس از دانش آموخته 

شدن از دانشگاه مجددًا در حوزه های علمیه ثبت نام نمودند.

تأثیرات  و  اقدامات  شاخص ترین  و  مهم ترین  خصوص  در  وی 
ساری  در  نرجس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  و  طالب 
ما در یک کالس فوق العاده)کارگاهی(، دوره های  گفت: طلبه های 
مهارت افزایی  پاسخ به شبهات دینی گذرانده و مخاطب  خود را در 
محالت، پایگاه های بسیج، مدارس، دانشگاه ها و... پوشش می دهند.
سال  از  افزود:  نرجس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
90_89 که مدرسه فعالیت های آموزشی خود را آغاز نمود به موازات 
برای  را  نموده و طالب  تلقی  را جدی  آموزش، مسأله مهارت آموزی 
امر تبلیغ پرورش داده است. لذا در حال حاضر 30 نفر واجد شرایط 
مساجد،  دانشجویان،  خوابگاه  راهیان نور،  جهادی  اردوی  در  تبلیغ 

پایگاه های بسیج و تبلیغ خانگی شرکت دارند.
وی تصریح کرد: این مدرسه اهتمام ویژه به اصالح سبک زندگی 
کودک  مهد  لذا  دارد.  فرزندان  تربیت  و  تعلیم  و  خانواده(  )استحکام 
به  امین  و طرح  قرآن  خانه  با مجوز  از سال 93  را  دبستانی  پیش  و 

ظرفیت 60کودک فعال نموده است.
خانم پیشنمازی در پایان گفت: در بخش آموزشی مدرسه، تعدادی 
از طالب در المپیادهای علمی و همچنین در جشنواره های پژوهشی 

سراسری رتبه های برتر استانی و کشوری را کسب نموده اند.

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با همکاری 11 مدرسه 
و  قرآن  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین  در  استان  این  علمیه خواهران 

عترت اصفهان شرکت نمود.
با  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  فرهنگی  معاون 
اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  گفت:  خبر  این  اعالم 
برای ششمین سال متوالی در پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت  استان 
اصفهان با حضور 11مدرسه علمیه و 3مرکز تخصصی با برپایی 7غرفه 

شرکت نمود.
سوی  از  شده  برپا  غرفه های  به  اشاره  با  بهشتی«  صدیقه  »خانم 
مجازی  »فضای  غرفه  گفت:  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  مدارس 
النفیسه  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  توسط  تهدیدها«  و  فرصت ها 
اصفهان، غرفه »حمایت از کاالی ایرانی« توسط مدارس علمیه خواهران 
الزهرا المرضیه)س(، کوثر، فاطمه الزهرا و خدیجه کبری اصفهان، غرفه 
»عدالت اقتصادی از منظر امام علی)ع( و امام خمینی)ره(« توسط مراکز 
تخصصی فاطمه الزهرا)س( اصفهان و نرجس خاتون شاهین شهر، غرفه 
برای  مدارس شهرستان خمینی شهر  توسط  انتظار«  و شوق  »مهدویت 

بازدیدکنندگان برپا شده است.
وی با اشاره به 200 اثر تألیفی از بانوان طلبه در این نمایشگاه گفت: 
200اثر تالیفی بانوان طلبه طی فراخوانی از استان های همدان، مشهد، 
دو  در  و  تهیه  فارس  و  هرمزگان  خوزستان،  شرقی،  آذربایجان  تهران، 

بخش نمایش و فروش برای بازدیدکنندگان ارائه شده است.
معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان تأکید 
به سؤاالت  پاسخ گویی  بازدیدکنندگان غرفه  توجه  مورد  کرد: غرفه های 
علمیه  حوزه های  متخصص  کارشناسان  توسط  دینی  مشاوره  و  شرعی 

خواهران می باشد.
در  افزود:  بهشتی  خانم 
با  علمیه  حوزه های  غرفه های 
دلنشین  فضای  نمودن  فراهم 
تابلو،  مفاهیم ناب قرانی در قالب 
بازدیدکنندگان  به  کلیپ  و  بروشور 

ارائه  می دهند.
این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
متخصص  کارشناسان  نمایشگاه 
مراکز  و  خواهران  علمیه  حوزه 
به  پاسخگویی  جهت  تخصصی 
حضور  بازدیدکنندگان  سئواالن 

دارند.
حوزه  مدیریت  فرهنگی  معاون 
اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
می  بازدیدکنندگان  شد:  یادآور 
ساعت  از  ۱۱خرداد  تا  توانند 
پل  به  مراجعه  با   23 الی   17
نمایشگاه  های  محل  شهرستان، 
 1 سالن  اصفهان،  بین  المللی 
و  مدیریت  غرفه  از  بهائی(  )شیخ 
استان  خواهران  علمیه  مدارس 

اصفهان دیدن نمایند.

برپایی غرفه مدیریت حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان در نمایشگاه بین المللی

قرآن و عترت اصفهان



راهکارهای ایجاد انگیزه پژوهشی
در  پژوهشی«  انگیزه  ایجاد  »راهکارهای  با عنوان  پژوهشی  نشست 

مرکز تخصصی حوزوی خواهران زینب کبری)س( تنکابن برگزار گردید.
کالری«  صدر  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست  این  ابتدای  در 
نوشتن  اهمیت  به  اشاره  با  نویسنده شرح حلقات اصول شهید صدر، 
که از مصادیق عمل نیک است گفت: با نوشتن عالوه بر اینکه مهارت 
نیز در ذهن شما ملکه  نویسندگی را در خود تقویت می کنید، مطلب 

شده و علمتان را نیز می توانید از این طریق کنترل کنید.
وی افزود: در زمینه های دینی خألهای فراوانی وجود دارد که با شناسایی آن ها می توانید پیرامون آن به 

فعالیت بپردازید.
متعال  خداوند  الطاف  از  را  اصول شهید صدر  کتاب  بر  نوشتن شرحی  ادامه  در  حوزه  پژوهشگر  و  محقق 
دانست و تصریح کرد: همیشه در کارهای بزرگ این آیه را به یاد داشته باشید که می فرماید:»ان تنصرو الله 

ینصرکم و یثبت اقدامکم«.
حجت االسالم والمسلمین صدرکالری در پایان گفت: در درس خواندن جدی بوده و مباحثه کنید؛ همچنین 
در کنار کتاب هایی که متن مشکلی دارند، از کتبی که به فهم معنا کمک می کند)با مشورت استاد همان درس( 

استفاده نمایید، از مطالب یادداشت برداری و تمام وقت و انرژی خود را وقف رشد و تعالی اسالم کنید.

اهمیت زمان بندی مناسب در ارائه اثر پژوهشی قوی
نشست پژوهشی با حضور  »حجت االسالم والملسمین فاضل« در 

مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار شد.
 حجت االسالم والمسلمین فاضل ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه 
اهمیت پژوهش برای طالب، نویسندگی و پژوهش را موجب آرامش 

و طمأنینه دانست.
پژوهشگر حوزه با تشریح کیفیت و انگیزه تألیف دو اثر پژوهشی خود 
اظهار کرد: پژوهشگر باید برای تحقیق، از تمام فرصت های مرده خود 
استفاده نماید؛ توجه به زمان و پرهیز از اتالف وقت در ارائه پژوهشی 

قوی و منسجم امری بسیار مهم است.
بانوی  و  این مدرسه در)جشنواره عالمه حلی  پژوهشی  برتر  به طالب  این نشست،  پایان  در  گفتنی است؛  

کرامت( جوایزی اهدا گردید.

تجلیل از پژوهشگران فعال مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان
در  همدان،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت 
پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  از  حوزه«  »نمای  با  گفت وگو 
فعال این مدرسه با حضور »استاد صادقی« از استادان فعال پژوهشی و 
»خانم ناطقی«، معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان همدان 

خبر داد.
»خانم غیاثی« گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای نهادینه کردن تحقیق و پژوهش، ارزش نهادن به 
پژوهشگران و تالش های آنان است،گفت: در ابتدای مراسم معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
درباره شیوه تشکیل هسته های پژوهشی و وظایف ایشان توضیح داده و به ستودنی بودن تالش هسته های 

فعال مدرسه با وجود حجم درسی و فعالیت های غیردرسی ایشان تأکید کرد. 
خانم غیاثی در پایان اظهار کرد: خانم ناطقی نیز طالب را به پژوهشگری دعوت نمود و با شرح موقعیت 
حساس کشور اسالمی ایران و وجود تالش های پی گیر دشمنان و ضرورت مقابله با هجمه ها و شبهه افکنی های 

آنان، بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش برای طالب علوم دینی تأکید نمود.

بررسی حکم نیابت از میت از دیدگاه فریقین
گفت وگو  در  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
طالب  از  یکی  پایان نامه  از  دفاع  جلسه  برگزاری  از  حوزه«  »نمای  با 

حضوری سطح سه در این مرکز خبر داد.
حاجتی  »زینب  خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  صدیق«  مدینه  »خانم 
عالی  آموزش  ورودی سال 89 مؤسسه  اصول  و  فقه  از طالب  کنج« 
حوزوی خواهران ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »حکم نیابت از میت 
از دیدگاه فریقین« و با راهنمایی »حجت االسالم و المسلمین مصطفی 

محبی« برگزار شد.
عهده  بر  شیرازی«  هادیان  عبدالرسول  »حجت االسالم  را  پایان نامه  این  داوری  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 

داشت که در نهایت به شرط انجام اصالحات، این پایان نامه با رتبه خوب پذیرفته شد.

مراکز پژوهشی و سازماندهی پژوهشگران «
مطهری)ره(  شهید  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
و  پژوهشی  مراکز   « موضوع  با  پژوهشی  نشست  تنکابن، 

سازماندهی پژوهشگران « در این مدرسه برگزار گردید.
در این نشست  معاون پژوهش مرکز تخصصی خواهران 
را  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تحقیقات  کبری)س(،  زینب 
به دو قسم فردی و گروهی تقسیم و تصریح کرد: تحقیقات 
در  دیرین  سابقه  تشکیالتی،  ضابطه  بدون  و  انفرادی 
طوسی«،  »شیخ  همچون  بزرگانی  و  دارد  دینی  حوزه های 
امینی«  انصاری«، »عالمه  »عالمه حلی«،  »شیخ مرتضی 
و... همگی با اتکا به توانایی های فردی خود و بر اساس روش 
فردی آثار درخشانی را پدید آورده اند و با انجام پژوهش های 
از  دقیق و عمیق در موضوعات مختلف، الگوی بی نظیری 

همت وتالش را برجای گذاشتند. 
»خانم لطیفی«، ادامه داد: تحقیقات گروهی بیشتر در غالب مؤسسات تحقیقی انجام می گیرد که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته اند و همگی علوم و معارف اسالمی را به صورت تخصصی و یا عمومی 

تحت پوشش فعالیت خود قرارداده اند که بیشتر این مراکز در شهر قم هستند.
 معاون پژوهش مرکز تخصصی خواهران زینب کبری)س( درپایان این نشست اظهار داشت: پژوهشگر باید 
نیازهای مردم و جامعه، امکانات وکاستی های موجود را به خوبی بشناسد و با مقتضیات زمان پیش برود تا بتواند 
موضع شناسی دقیقی داشته باشد که این امر با ایجاد مراکز پژوهشی دست یافتنی است و تحقیقات منسجم تری 

تولید می شود.

شباهت ها و تفاوت های شیوه های تبلیغی انبیای بزرگ 
الهی)حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی)علیهم السالم( در قرآن(

• استاد راهنما: ولی الله عیسی زاده
• استاد مشاور: حسینی کارنامی 

• استاد داور: مصطفی پور 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل

چکیده:
گردیده  بیان  الهی  الوالعزم  پیامبران  تبلیغی  شیوه های  کریم،  قرآن  در 
موسی،  حضرت  ابراهیم،  حضرت  نوح،  حضرت  روایات  براساس  است. 
حضرت عیسی و حضرت محمد)ص( به عنوان پیامبران الوالعزم در کنار ارائه 
شرایع وآیین های جدید، به اقتضای وسعت قلمرو دعوت و برای پاسخ گویی 
به شرایط جدید ناگزیر از آوردن نظام تبلیغی جدیدی بوده اند که لزومًا دارای 

قلمروی وسیع تر و پاسخ گوی مقتضیات زمان بوده است.
لذا این سیره تبلیغی ایشان از برجستگی، دوام، تأثیر و کارآمدی بیشتری 
برخوردارگشته و تنوع روش های تبلیغی آنان نیز به مراتب بیش از دیگران بوده است.
به هرتقدیر، قرآن نیز بیش از انبیا دیگر، زوایای تبلیغی سیره این بزرگان 
را به بررسی گرفته و آموزش های تبلیغی را از طریق حکایت داستان زندگی و 

دعوت ایشان ارائه فرموده است.
در این پژوهش هدف ما نیل به این مقصود است که با نگاه سبك شناسانه، 
روش های تبلیغی، اسوه های قرآنی را شناسایی، استخراج، بررسی و تحلیل کنیم.
و  چهره پردازی  قرآن،  تبلیغی  برجسته  روش های  از  یکی  که  آنجا  از 
عطشناك  کام  نور،  چشمه های  سان  به  که  است  حسنه  اسوه های  معرفی 
و  دعوت  روش های  حاضر  تحقیق  در  می نمایند،  سیراب  را  هدایت جویان 
راهکارهای  تا  گردیده است  تالش  و  شده  بررسی  اولوالعزم  پیامبران  تبلیغ 

اساسی و روش های تبلیغی آنان تا حد امکان بررسی شود.
لذا تحقیق حاضر از حیث ساختاری حاوی یك مقدمه ودوبخش می باشد. قابل 
ذکر است آنچه بررسی گردیده است نمونه هایی است از روش های تبلیغی پیامبران 
اولوالعزم، تا آنجا که در گنجایش این تحقیق بوده بیان و توضیح داده شده است. 

دفاع مشروع، شرایط، احكام و آثار آن 
با تأكید بر صاحب جواهر و محقق سبزواری

• استاد راهنما: هادی فنایی نعمت سرا
• استاد داور: خادم الذاکرین 

• سطح: سطح 3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین
چکیده:

دفاع مشروع در فقه قلمرو وسیعی دارد، و با جستجو در کالم فقها متوجه 
می شویم که اصل دفاع مشروع مورد اتفاق همه فقها است. شیخ طوسی، 
فقهایی  ازجمله  و...  خمینی)ره(  امام  ثانی،  شهید  اول،  شهید  حلی،  عالمه 

هستند که به تناسب درباره دفاع مشروع بحث کرده اند.
دفاع مشروع که شامل دفاع سازمان یافته)دفاع از کیان اسالم است( و 
دفاع از نفس، حریم و ِعرض و مال می شود. همه فقها درباره دفاع از کیان 

اسالم اتفاق نظر دارند و باب جداگانه ای را به این بحث اختصاص داده اند.
بیشتر فقها انتهای بحث حدود باب مستقلی را برای دفاع مشروع باز کرده اند 
و درباره دفاع از جان، حریم و مال، خود و دیگری مسایلی را مطرح کرده اند. 
فقها فقط در دفاع از نفس خویش اتفاق نظر دارند و در بقیه موارد اختالف دارند.
شرایط،  ماهیت،  لحاظ  به  مشروع  دفاع  بررسی  هدف  پژوهش  این  در 
احکام و آثار از منظر صاحب جواهر و محقق سبزواری است و اختالف بسیار 
روشنی در بیان نظر این دو فقیه وجود دارد، مخصوصًا در بحث احکام دفاع 
مشروع به گونه ای که محقق سبزواری دفاع از نفس، حریم و مال را واجب 
می داند چه دفاع از خود باشد و چه دفاع از دیگری ولی صاحب جواهر فقط 
که  می گوید  موارد  بقیه  در  و  دانسته  واجب  صریح  به طور  را  نفس  از  دفاع 
احتمال دارد واجب یا جایز باشد و یا این که دفاع را مشروط به شرایطی کرده 

است، در برخی مواقع نیز دفاع را حرام دانسته است.
این تحقیق از سه فصل تشکیل شده و هر بخش دارای گفتارها و بندهایی 
می باشد. در فصل اول به منظور آشنایی بیشتر با دفاع مشروع، مباحثی از 
جمله مفاهیم، شرایط، مبانی دفاع مشروع و انواع دفاع مشروع و در فصل 

دوم و سوم فقط به نظرات صاحب جواهر و محقق سبزواری می پردازیم. 

تكذیب آیات الهی ، عوامل و پیامد های آن در قرآن
• استاد راهنما: حاجی علی الالنی 

• استاد داور: ایمانی 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س( هرسین

چکیده:
برای  مّنان  خداوند  جانب  از  و  گسترده اند  هستی  سراسر  در  الهی  آیات 
دارای  و  فرستاده شده اند  الهی  مقام قرب  و  بسوی کمال  انسان ها  هدایت 
از  عّده ای  بواسطه  تاریخ  طول  در  متأسفانه  اّما  می باشند.  خاصی  تنّوع 

انسان های ناسپاس، مورد اهانت و تکذیب قرار گرفته اند.
کارشان،  این  پیامدهای  و  عوامل  هدف شان،  انسانها،  این  شناخت 
موضوع مهّمی است که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته شده است. این 
مکّذبین هدف از خلقت بشر را نادیده گرفته و فراموش کرده اند که باید خدا 
را اطاعت کنند و آیات او را تصدیق کنند نه اینکه از شیطان اطاعت کرده 
و در مقام انکار آیات خداوندی برآیند. آنها در حقیقت با این کارشان فقط و 
فقط در حق خود ظلم کرده اند؛ چرا که با این عمل زشت و ناپسندشان خود را 

مغضوب خداوند قرار داده اند، و هیچ اثر و عذابی بدتر از این نیست.
تکذیب آیات الهی در قرآن دارای عواملی است که این عوامل یا در حوزه فکر 
و اعتقاد است که اهّم آنها شّك، کفر و نفاق است و یا در حوزه اخالق و رفتار 
که اهّم آنها کبر است و ناسپاسی. همچنین تکذیب آیات الهی در قرآن دارای 
پیامدهایی است که این پیامدها یا دنیوی است که اهّم آنها محرومّیت از رشد و 
هدایت و آیات الهی است، و یا اخروی است که اهّم آنها عذاب است و پشیمانی. 

بررسی ادله موافقین و مخالفین مرجعیت زن در مسایل زنان
• استاد راهنما: مجتبی ارشاد
• استاد داور: سعید شهواری

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

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

 این مطالعه با هدف بررسی ادّله موافقین و مخالفین مرجعّیت زنان در مسأله 
زن تالش کرده است تا با استناد به منابع و مباحث تقلید و مرجعّیت با تکیه بر فقه 
امامیه ادّله موافقین و مخالفین را بیان کند. روش به کار رفته در تحقیق اسنادی و 

کتابخانه ای است و سعی شده تا چندی از ادّله نقلی و عقلی را ارائه دهد.
از مهم ترین یافته های این مطالعه آن است که مرجعیت زن در مسایل زنان 
به عنوان یك منصب اجتماعی و اجرایی اصالتًا منع و نفی را در بر ندارد. از 
میان عموم ادله مخالفین تصدی مرجعیت زن برای مسایل زنان تنها اجماع، 
مورد ارجاع است که به دلیل مدرکی بودن نمی تواند در دعوی اعتبار ذکوریت 
معتبر باشد و نمی تواند مرجعیت زن را نفی کند. در مقابل، ادله موافقین تصدی 
مرجعیت زن به ویژه عقل ثابت می کند که با شناخت هویت انسانی زن و به 
عام  صورت  به  زن  مرجعت  امر  در  عدالت  و  اجتهاد  فقاهت،  ریشه  پشتوانه 
براساس  ندارد.  راه  انوثیت  و  ذکورت  خاص،  صورت  به  زنان  مسایل  برای  و 
نصوص رسیده به ما و اصل والیت نداشتن زن، جمیع مناصب و کارهای که 
باعث والیت بر دیگران باشد یا منافی شأن و انتظارات دین از زن باشد، برای 

زن جایز نیست مگر اینکه دلیل مستقل و معتبری داللت بر جواز آن کند.

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی
پایان نامه های دفاع شده
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با موضوع »میزان  آزاداندیشی  کرسی 
نقش تربیتی مادر در خانواده« در مدرسه 
علمیه خواهران زینبیه  آبیک برگزار شد.

استاد ارائه کننده بحث، گفت: خانواده 
از نظر اسالم یک مجموعه و نظام بسیار 
مهم است که در آن، پدر، مادر و فرزندان 
وظایف  نظام  این  اعضای  به عنوان 
آیه  در  دارند.  یکدیگر  به  نسبت  متقابلی 
۱۵ سوره احقاف نیز بر نقش مهم مادر در 

تربیت فرزندان اشاره  شده است. 
اخالق،  افزود:  طیبی«،  »خانم 
مانند  نیز  مادر  و  پدر  افکار  و  اعتقادات 
منتقل  فرزندان  به  جسمی  صفات 
می شود؛ اگر والدین دارای صفات اخالقی 
از  نیز  آن ها  فرزندان  باشند،  شایسته ای 

رفتار و کردار خوبی بهره مند خواهند  شد. 
وی بیان کرد:  قرآن بیشترین ستایش 
در  و  داشته  مادری  نقش  در  زنان  از  را 
کار  شوهر،  و  زن  میان  وظایف  تقسیم 

تربیت فرزندان را به مادران سپرده است. 
به عنوان  بازرگانی«  »خانم  ادامه  در 
تربیت  منتقد طی سخنانی گفت:  استاد 
صحیح فرزند ان نتیجه پذیرش مسئولیت 
است.  ماد ر  و  پد ر  هماهنگی  و  تالش  و 
به ماد ر و خالی  تربیت فرزند ان  واگذاری 
کرد ن مید ان تربیت از پد ران، فرزند ان را 
رفتاری  اختالالت  و  با مشکالت  معمواًل 

غیرقابل جبرانی مواجه می سازد.
وی افزود: مسأله پدری و عهده داری 
خطیر  مسئولیتی  فرزندان،  سرپرستی 
گاهی،  آ مستلزم  آن  در  موفقیت  و  بوده 

فداکاری و اخالق و اعتقاد است.
پیامبر  داشت:  اظهار  منتقد  استاد 
الرجل راع علی  اکرم)ص( می فرمایند: »و 

اهل بیته و هو مسئول عنهم.«
نظر  از  پدر  کرد:  بیان  بازرگانی  خانم 
کودک مظهر قانون، عدل و انصاف است 
و پناهگاه خانواده می باشد. عملکرد پدر و 

همچنین مهر و انصاف و نیز ظلم و ستم 
او در رفتار و آینده فرزندان اثر می گذارد. 

در ادامه استادداور اظهار کرد: با توجه 
بیشتری  نقش  مادر  روایات،  و  آیات  به 
لحاظ  به  مادر  دارد؛  فرزند  تربیت  در 
از محبت و عاطفه است و  روانی سرشار 
عقالنی،  عاطفی،  جسمانی،  تربیت  در 
دارد.  زیادی  بسیار  نقش   ... و  اخالقی 
با مادر بیشتر  از سوی دیگر ارتباط فرزند 
در  بیشتری  نقش  مادر  رو  این  از  است؛ 

تربیت فرزندان دارد. 
داشت:  اظهار  پایان  در  داور  استاد 
از  می تواند  که  حمایت هایی  با  مرد  نقش 
زن  اگر  است؛  بیشتر  باشد،  داشته  زن 
حمایت  عاطفی  چه  و  مالی  نظر  از  چه 
فرزندان  تربیت  امر  در  نمی تواند  نشود، 
موفق شود؛ پس اگر مرد بر وظایف خود 
کند،  نیازهای همسر تالش  تأمین  یعنی 

بهترین تربیت انجام خواهد شد. 

ترجمه  در  الشریعه«  »ریاحین 
تألیف  شیعه،  بانوان  دانشمندان 
»ذبیح الله محالتی«، کتابی است در 
شیعه  دانشمند  زنان  تمام  حال  شرح 
که در زمینه علم و ادب و مذهب، در 

تاریخ اسالم، نقش داشته اند.
فارسی  زبان  به  کتاب  این 
سال  در  آن  نگارش  و  است 
یافته  پایان  1349ش1390/ق، 

است.

ساختار
آغاز  نویسنده  دیباچه  با  کتاب 
تنظیم  جلد،  شش  در  مطالب  و 

شده است.
محتوای  و  مطالب  تنظیم  روش 

کتاب به صورت الفبایی است و هر جا که چند اسم مشابه 
بوده به ترتیب حرف اول نام الفبایی مرتب شده است. نظم 
جلدهای سوم تا پنجم که به احوال بانوان دانشمند شیعه 
اختصاص دارد، الفبایی و بر اساس نام کوچك افراد است 
که با کلمه بنت و سپس نام پدر از یکدیگر متمایز می شود.

مؤلف از بانوان دانشمندی که نام آنها را نمی دانسته، با 
عنوان بانو و در ذیل حرف »ب« یاد کرده است.

وی در ابتدای هر جلد، راجع به مطالب آن جلد توضیح 
مختصری داده و در انتهای هرجلد، راجع به موضوع همان 
جلد و مطالب جلد بعدی نیز توضیح مختصری داده است.
او در نگارش کتاب، از منابع بسیاری استفاده کرده است.
ذیل  منابع  به  از  استفاده  به  اول،  جلد  مقدمه  در  وی 
به  بیان می کند،  را  اشاره دارد و عالئم اختصاری هرکدام 
با عالمت اختصاری »ر«؛ جلد  این شرح: »عاشر بحار«، 
و  »نا«  اختصاری  عالمت  با  التواریخ«،  »ناسخ  فاطمیه 
با  طهرانی،  کجوری  محمدباقر  مال  فاطمیه«  »خصایص 

عالمت اختصاری »یص«.
مطالب،  البه الی  در  مذکور،  منابع  بر  عالوه  نویسنده 
هرجا که از منبع خاصی استفاده کرده است در درون متن 

به آن استناد می کند و در همان جا به ذکر منبع می پردازد.
نثر کتاب، به زبان فارسی قدیم، همراه با عبارت پردازی های 

ادیبانه و استفاده از کلمات و واژگان عربی می باشد.
کنیه ها،  القاب،  به  کتاب،  دوم  جلد  از  نیمی  و  نخست  جلد 
والدت، معجزات، مناقب، سیره و اخالق و کیفیت شهادت حضرت 
زندگانی  به  دوم،  جلد  نیمه  ج1(.  کتاب،  می پردازد)متن  زهرا)س( 
حضرت آمنه، خدیجه، ام سلمه، عایشه، دختران پیامبر)ص( )زینب، 

ام کلثوم و رقیه( و فضه خادم آن حضرت اختصاص دارد.
جلد سوم سه فصل دارد؛ در فصل نخست درباره مادران 
در  نویسنده  است.  شده  داده  توضیحاتی  به اختصار  ائمه 
فصل دوم، پیرامون زندگی حضرت زینب)س( شامل والدت، 
خطبه ها،  کربال،  وقایع  فضایل،  علم،  القاب،  و  کنیه ها 
سخنرانی ها در کوفه و شام و... مطالبی را ارائه نموده است. 
بانوان  سایر  شخصیت  بررسی  به  فصل،  این  ادامه  در  و 
ام کلثوم  از:  عبارتند  ایشان  جمله  از  که  می پردازد  کربال 
حسین)ع(؛  بنت  فاطمه  و  سکینه  زهرا)س(؛  حضرت  دختر 
وهب؛  همسر  و  مادر  ابوالفضل)ع(؛  حضرت  مادر  ام البنین 

شهربانو؛ رباب مادر حضرت علی اصغر)ع( و....
شخصیت  بررسی  وارد  بعد،  به  سوم  فصل  از  نویسنده 
سوم  فصل  می شود.  شیعه  دانشمند  بانوان  حال  شرح  و 
جمله  از  می پردازد.  شیعه  بانوان  الف  حرف  به  سوم  جلد 
»آرایش بیگم«  برد:  نام  زیر  افراد  از  می توان  بانوان،  این 

»آرام جان بیگم«  اسکندر؛  دختر 
»آغادوست«  محمد؛  سلطان  زوجه 
سبزواری؛  حسام  درویش  دختر 
»آسیه« دختر جارالله طبری؛ »آمنه«، 
»امامه« و »ام ابیها« دختر امام موسی 
بن  عقیل  بنت  »اسماء  جعفر)ع(؛  بن 
موسی  دختر  »ام احمد«  ابی طالب«؛ 
مبرقع؛ »ام عطیه انصاری«؛ »ام هانی« 
دختر بیگلربیگی، »ایران خاتون« و...

آخر  تا  »ب«  حرف  از  چهارم  جلد 
داده  جای  خود  در  را  »عین«  حرف 
»پری خان  التمام«،  »بدر  است. 
عبدالمطلب،  دختر  »بره«  خانم«، 
»تاشی خاتون«،  »بغدادخاتون«، 
»ترکان خاتون«،  مریم«،  »ترکان 
»جاریه مخزومیه«، »جاریه مأمون«، 
»جمیله بنت ناصرالدوله«، »حبیبه« زوجه سهل بن حنین، 
دختر  »حکیمه«  موسی بن جعفر)ع(،  امام  دختر  »حلیمه« 
طماسب  شاه  دختر  انصاریه«،  »حمیده  جواد)ع(،  امام 
صفوی، دختر شیخ طوسی، »دره بنت ابی مسلمه« و... از 
جمله کسانی هستند که در این جلد، به شرح حال ایشان 

پرداخته شده است.
جلد پنجم از حرف »ف« تا آخر الفبا را شامل می شود. 
»فاطمه  از:  عبارتند  آن  در  معرفی شده  افراد  از  برخی 
حذیفه؛  خواهر  بنت الیمان«  »فاطمه  بنت الخشاب«؛ 
معصومه)س(«؛  فاطمه  »حضرت  نیشابوریه«؛  »فاطمه 
»قنواء بنت رشید هجری«؛ »قمرخانم« دختر ظل سلطان؛ 
»کریمه بنت مقداد بن اسود«؛ »گلبن خانم« دختر فتحعلی 
شاه؛ »گوهربیگم آذربایجانی«؛ »گوهرشادآغا« بانی مسجد 
گوهرشاد؛ »الله خاتون کرمانی«؛ »مهستی ادیبه«؛ »نعمه« 
زوجه  »هند«  یزید؛  زوجه  »هند«  ثابت؛  بن  حسان  دختر 

عبدالله محض و...
حال  شرح  به  ششم،  جلد  و  پنجم  جلد  دوم  فصل  در 
حضرت  همسر  »ساره«  »حوا«،  مثل  بانوان  مشاهیر 
مادر  »مریم)س(«  فرعون،  همسر  »آسیه«  ابراهیم)ع(، 
یوسف)ع(،  حضرت  مادر  »راحیل«  عیسی)ع(،  حضرت 
»سیده«  ایوب)ع(،  حضرت  همسر  »رحیمه«  »زلیخا«، 
همسر حضرت اسماعیل)ع(، »لیلی« همسر الیاس بن مضر 

و... پرداخته است.
مؤلف در مقدمه جلد ششم می گوید: این جلد اختصاص 
به بانوان شیعه ندارد، بلکه هر بانویی که کمال، شهرت یا 
آثاری داشته است را معرفی کرده است. او سرانجام کتاب 

را با مناقبی از حضرت زهرا)س( به پایان می برد.
از جمله ویژگی های این اثر، چنان که خود نویسنده نیز 
در دیباچه کتاب بدان اشاره دارد، آن است که بسیاری از 
شخصیت های زن شیعه که در منابع دیگر نیامده است، در 

این کتاب معرفی شده اند.

وضعیت کتاب
این  اإلسالمیه،  دارالکتب  انتشارات  آقابزرگ،  گفته  به 
است. کرده  چاپ  جلد   5 در  1369ش  سال  در  را  کتاب 
نسخه ای 6 جلدی از این کتاب نیز موجود است که چاپ 
درج  ج6  شناسنامه  در  اإلسالمیه«  دارالکتب  »1370ش 

شده است و خود مؤلف نیز به جلد ششم اشاره دارد.
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده است.

و  توضیح  به  آن ها،  در  و  بوده  اندك  بسیار  پاورقی ها 
تشریح برخی از مطالب و عبارات متن پرداخته شده است.

میزان نقش تربیتی مادر در خانواده
عاطفی،  جسمانی،  تربیت  در  و  است  عاطفه  و  محبت  از  سرشار  روانی  لحاظ  به  مادر   
بیشتر  مادر  با  فرزند  ارتباط  دیگر  سوی  از  دارد.  زیادی  بسیار  نقش   ... و  اخالقی  عقالنی، 

است؛ از این رو مادر نقش بیشتری در تربیت فرزندان دارد. 

علمیه  مدرسه  همت  به 
نشست  کاشان،  کوثر  خواهران 
»بازنمایی  موضوع  با  پژوهشی 
رسانه ها«  آیینه  در  مهدویت 
احمد  دکتر  »آقای  حضور  با 
رسانه  عرصه  پژوهشگر  سیاح«، 
و مهدویت، طالب و عالقه مندان 

در این مدرسه برگزار شد.
آقای  نشست  این  ابتدای  در 
سیاح به ابعاد مختلف مباحث مرتبط 
گفت:  و  پرداخت  رسانه  و  دین  بین 
کشور،  حوزوی  جامعه  امروز  نیاز 
بهره مندی  نحوه  و  رسانه  شناخت 
صحیح از آن به منظور نفوذ در افکار 
و دل های نسل جدید و آشنا نمودن 

آنان با مباحث دینی است.
رابطه  تبیین  ضمن  پایان  در  وی  
جریان های  و  مهدویت  و  رسانه  میان 
گفت:  عرصه،  این  در  فعال  نوظهور 
به  حقایق  انعکاس صحیح  در   غفلت 
جامعه، مهم ترین دلیل کمرنگ شدن 
پیوند جوانان با مباحث مهدویت است.

معرفی کتاب »ریاحین الشریعه« در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه

بازنمایی مهدویت در 
موضوع آیینه رسانه ها با  پژوهشی  نشست 

»روش های موفقیت در پژوهش«، 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

نرجس)س( ساری برگزار گردید.
نشست،  این  ابتدای  در 
عالمه  استانی  جشنواره  دبیر 
فعالیت  گفت:  مازندران  حلی 
مهم  امری  حوزه،  در  پژوهشی 
و مقدس است؛ چرا که معتقدیم 
نیازهای  تمام  پاسخ گوی  اسالم 
مردم در تمام زمان ها است و این 

مهم با پژوهش تحقق می یابد.
در  اصلی  عامل  پژوهش،  و  تحقیق  افزود:  فاضل«  والمسلمین  »حجت االسالم 
بهره برداری از داشته های علمی است، اما عدم توجه کافی به این امر مهم در حوزه های 

علمیه، سبب شده است توان علمی طلبه ها در سمت و سوی تولید علم قرار نگیرد.
اهداف  تبیین  با  پایان  در  مازندران  حلی  عالمه  استانی  جشنواره  دبیر 
جشنواره عالمه حلی برای طالب تصریح کرد: این جشنواره با اهداف تقویت 
روحیه پژوهش در بین طالب؛ زمینه سازی شناسایی نخبگان و حمایت از 
آنان؛ تقویت نگارش آثار علمی؛ افزایش رقابت طالب در عرصه های علمی؛ 
فعالیت های  جهت دهی  تخصصی؛  مباحث  به  طالب  گرایش  زمینه سازی 
پژوهشی طلبه ها به سمت نیازهای پژوهشی حوزه تأسیس گردید که شرط 
سنی شرکت در این جشنواره حداکثر  ۳۱ سال است و این جشنواره در سه 

زمینه مقاله، کتاب و پایان نامه برگزار می شود.

بررسی روش های موفقیت در پژوهش



طرح انس با قرآن در مدارس متوسطه تویسرکان

مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان اقدام به برگزاری طرح قرآنی »انس با 
قرآن« در مدارس متوسطه خواهران این شهرستان نمود.

این طرح که با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، با 
حضور مربیان آموزش دیده مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان اجرا گردید.

حلقه های  مسابقه،  بازی،  مانند:  قالب های مختلفی  در  این طرح،  مربیان 
اخالقی و... به آموزش مفاهیم قرآنی به دانش آموزان می پردازند.

از مزایای این طرح، ارتباط و آشنایی دانش آموزان با فضای تربیتی و معنوی 
حوزه های علمیه می باشد. پویایی حوزه و تعامل با آموزش و پرورش و همچنین 
استفاده از ظرفیت تبلیغی و تربیتی مبلغین این مدرسه از مزایای این طرح است.

رعایت حجاب بستر پاکدامنی و عفاف را فراهم می کند
استاد حوزه علمیه خواهران حفظ حجاب را از دیگر جهادهای زن مسلمان دانست، 

گفت: رعایت حجاب بستر پاکدامنی و عفاف را در جامعه اسالمی فراهم می کند.
»خانم قاسمی« با اشاره به اینکه اعمال عبادی دارای باطن مثالی و عقلی 
هستند، گفت: باطن مثالی عبادت را می توان در عالم برزخ مشاهده کرد و در 

این عالم انسان تنها ظاهر اعمال عبادی را می بیند.
استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه برزخ همان عالم قبر است، افزود: 
همان لحظه ای که انسان وارد قبر می شود درواقع وارد عالم برزخ شده و آنچه به 
بر  و  بود  خواهد  قابل مشاهده  برزخ  عالم  در  انسان  برای  است  مربوط  مثال  عالم 
همین اساس مشاهده باطن اعمال عبادی در عالم برزخ برای انسان ممکن است.
وی بابیان اینکه در عالم برزخ تنها عمل صالح دستگیر انسان بوده و انسان 
را از عذاب نجات می دهد، تصریح کرد: یکی از اعمال صالح که در حکم جهاد 
بر  صبوری  اجر  کریم  قرآن  و  است  همسرداری  خوب  می شود  محسوب  زنان 

بداخالقی همسر را بهشت عنوان می کند.
خانم قاسمی حفظ حجاب را از دیگر جهادهای زن مسلمان دانست، افزود: 

رعایت حجاب بستر پاکدامنی و عفاف را در جامعه اسالمی فراهم می کند.
وی در پایان سخنان خود اطاعت از والیت فقیه و حرکت در مسیر والیت را از 

دیگر عوامل قبولی اعمال در عصر غیبت عنوان کرد.

افتتاح کانون یاوران نماز

الزهرا)س(  فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  نماز«  »یاوران  کانون 
بیجار افتتاح گردید.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  و  کانون  اعضای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
پیرامون  نکاتی  بیان  ضمن  شکراللهی«  »خانم  شد،  برگزار  الزهرا)س(  فاطمه 
کانون یاوران نماز اظهار کرد: طرح حیات طیبه قرارگاه های فرهنگی زنان با 
رویکرد نقش خانواده و زنان در رشد و تعالی جامعه و تربیت نسل های آینده و 

پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، تدوین و ابالغ گردیده است.
وی در ادامه دستورالعمل کانون را برای اعضا بیان کرد و گفت: با توجه به 
ظرفیت عظیم طالب حوزه های علمیه خواهران و توانمندی طالب علوم دینی 
در نقش آفرینی در مقوله های مهم فردی و اجتماعی زنان و دختران جامعه، 
ضروری است تا هماهنگی های الزم با نهادهای مختلف تأثیرگذار، زمینه های 

فعالیت و تأثیرگذاری مبلغان، دانش آموختگان و طالب فراهم آید.
کار  مخاطبین  عقاید  با  رابطه  در  باید  ما  گفت:  احمدزاده«  »خانم  ادامه  در 
کنیم و در بحث توحید و خداشناسی اگر خوب کار شود، شوق عبادت و ارتباط 

با خدا ایجاد خواهد شد.
انسان دیگری  مانوس است  نماز  با  انسانی که  اظهار داشت:  پایان  در  وی 

است و رفتار و اعمال و کردار او متفاوت است.

جذب دانش آموزان نخبه در حوزه های علمیه
که  نشستی  در  قائمشهر  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
از  را  نسل ها  تربیت  مسأله  داشت،  مدارس  جماعات  ائمه  و  مبلغه  طالب  با 
حوزه های  کرد:  بیان  و  دانست  خواهران  علمیه  حوزه های  هدف  بزرگ ترین 
تربیت  علمیه خواهران محل پرورش و رشد مادرانی است که می توانند مسئله 

جامعه را در سمت و سوی صحیحی هدایت کنند.
از  یکی  مدارس  جماعات  ائمه  و  مبلغ  طالب  افزود:  ذکریایی«  »خانم 
پذیرش  عرصه  در  آن ها  وظیفه  و  می باشند  جامعه  در  اقشار  تأثیر گذارترین 
باید تمام تالش خود را در  حوزه های علمیه خواهران بسیار سنگین است؛ لذا 

جهت جذب حداکثری داوطلبان و گلچین بهترین ها برای حوزه انجام دهند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران قائمشهر ادامه داد: برای اینکه بتوانیم قدرت جذب 
باید سه مرحله،  ببریم  باال  دبیرستانی  به خصوص دانش آموزان  و  را در جامعه  خود 

اعتماد سازی، معرفی حوزه و تببین و شناساندن مدرک حوزه را جدی بگیریم.
وی در پایان گفت: شما مبلغین باید توان علمی خود را در میان دانش آموزان 
به نحوی ابراز نمایید که اعتماد آن ها نسبت به حوزه جلب شود. در مرحله بعد 
باید نحوه ورود به حوزه و چگونگی تحصیل را برای آن ها توضیح دهید تا فضای 
حوزه برای آن ها ملموس شود. مرحله پایانی نیز شناساندن مدرک معتبر حوزه 

است. مدرک حوزه علمیه جامع تمام مدارک حوزه علوم انسانی است.

کارگاه آموزشی بهداشت و سالمت
بهداشت  آموزشی  کارگاه 
علمیه  مدرسه  در  سالمت  و 
شهرستان  زینبیه)س(  خواهران 

آبیک استان قزوین برگزار شد.
»خانم دکتر فاطمه محمد بیگی« 
پزشک داخلی، اطفال و طب سنتی، 
انواع  تشریح   نشست ضمن  این  در 
انسان  بدن  در  گفت:  بدن  اطباع 
طبع  دارد:  وجود  طبع  نوع  چهار 
طبع  است؛  خشک  و  گرم  که  صفرا 
دموی که گرم و تر است؛ طبع بلغم 
که  و طبع سودا  است  تر  و  که سرد 

سرد و خشک می باشد.
خانم دکتر محمد بیگی در ادامه به تبیین مشخصات ظاهری افراد با 
طبع های گوناگون پرداخت و گفت: دموی ها سرخ گونه و پرانرژی هستند 
می شود؛  دیده  زیاد  افراد  این  میان  پوستی،  اگزمای  و  پوست  خارش  و 

کسانی که سودایی هستند، سیاهی دور چشم و پوست تیره ای دارند.
و  جوش  به  مبتال  بیشتر  هستند  صفراوی  که  افرادی   داد:  ادامه  وی 

کنه شده و طبع گرمی دارند که این طبع در آقایان بیشتر دیده می شود.  آ
اظهار  مو  ریزش  علت  بیان  ضمن  نشست  این  پایان  در  بیگی  خانم 
کرد: از دالیل ریزش مو فقر ویتامین »ب« است؛ کسانی که ریزش مو 
دارند هفته ای 3 بار حداقل نیم ساعت سر خود را با روغن سیاهدانه یا 

روغن فندق ماساژ دهند و سپس استحمام کنند.

بصیرت

شوق  و  شور  خدا،  ماه  در 
بانوان طلبه برای پهن کردن سفر 
رمضان به غزلیات حافظ می مانند 
زده  میخانه  در  مالئک  آن  در  که 
پیمانه  به  و  سرشته  را  آدم  گل  و 
و  گره زده اند  یار  عشق  و  هستی 
منتظر والدت برترین مخلوق عالم 

هستند.
زمین  و  آفرید  را  زمین  خداوند 
گذران  و  چرخش  به  شروع  زمان 
کرد تا اینکه انسان ها به مرور عهد 
الست خود را با خداوند از یاد بردند 
و جز خدا را بندگی کردند. زمین و 
زمان از بار گناه و بوی گناه سخت 
اثر  در  و هوای زمین  پژمرده شده 
آدمیان  گناهان  و  فساد  و  ظلم 

بسیار آلوده شده بود.
قلب های رقیق مؤمنان در این 
نمی توانست  گناه  به  آلوده  هوای 
آغاز  را  کردن  پرواز  و  بکشد  نفس 
به  را  زمین  خاکی  خانه  و  کرده 
کند.  ترک  افالک  ملکوت  مقصد 
بود  دل تنگ  و  فسرده  زمین  قلب 
و هدایت انبیاء در قلب های سنگ 
زمین  نداشت.  اثری  کافران  شده 
و  خدا  برای  جایی  بود  پر  گناه  از 

خدایی شدن نبود.
در همین زمان بود که خداوند 
وجود  به مانند  بی انتها  رحمتی 
هستی  عالم  به  خود  بی منتهای 
سه  رحمت  این  و  داشت  عرضه 
خداوند  به این ترتیب  و  بودند  ماه 
برای اهل زمین سه ماه را قرارداد 
ماه  سه  این  پناه  در  زمین  اهل  تا 
گناه  از  را  خود   قلب های  بتوانند 
شسته و در پناه این سه ماه معنای 
در  و  کرده  درک  را  برکت  واقعی 
درازای  به  عمری  ماه،  سه  همین 
در  و  داشته باشند  سال  هزاران 
پناه این سه ماه بود که زمین هم 
می توانست مثل عرش بوی خدا به 
خود گرفته و ملکوتی شود. بله این 
سه ماه، ماه رجب و ماه شعبان و 

رمضان المبارک بودند.
ماه  را  رجب  ماه  خداوند 
جوشان  چشمه  و  امیرالمؤمنین 
تا  قرارداد  والیت  کوثر  حوض  و 
جوشان  چشمه  این  در  مؤمنان 
رخت  و  کرده  گناه  از  پاکی  غسل 
آماده  و  کرده  تن  بر  والیتمداری 
در  شعب  ماه  در  و  شوند  بندگی 

و  گرفته  جای  نبوت  خیمه گاه 
قائم  و  انبیاء  تمامی  همراه  به 
و  توحید  طریق  در  محمد)عج(  آل 
بندگی قیام کنند و به ماه رمضان 
که ماه بندگی قرآن و بهار قلب ها 

است، درآیند.
ماهی  همان  رمضان  آری، 
گناه آلود  خزان  آن  در  که  است 
قرآن  نور  طلوع  پناه  در  قلب ها 
بدل  دل انگیز  همیشه  بهاری  به 
می شود بهاری که می تواند هزاران 
سال  هزاران  همین  و  بوده  سال 
می تواند در دل یک شب به قامت 

زهرای مرضیه)س( جمع شود.
رمضان ماه پاالیش اهل زمین 
در  رحمت خداوند  و  است  گناه  از 
است  گسترده  آن چنان  ماه  این 
به  جهنم  آتش  درهای  تمامی  که 
خداوند  و  بسته شده  خلق  روی 
یکپارچه  را  بی انتهای خود  رحمت 
خلق  حال  مشمول  گسترده  و 

می کند.
بانوی  آستان  رمضان  ماه  در 
که  است  المعموری  بیت  کرامت 
زیارت  به  یکجا  عرشیان  تمامی 
اعلی علیین مشرف می شوند و در 
است  پاسبان  ملک  بارگاه  همین 
به  نامه اعمال ما در شب قدر  که 

و  رسیده  موالیمان  و  امام  دست 
امام زمان)عج( رزق یک سال ما را 
به دست شریفشان امضا می کنند.
بانوی کرامت  این روزها آستان 
می توان  و  دارد  دگرگون  حالی 
بوی ملکوت را در این پل آسمانی 

زمین، حس کنی.
به پاس،  ولوله ای  حرم  در 
دل فریب  و  داوودی  صدای 
مرتالن و قاریان از هر گوشه حرم 
چشم دل را لرزانده و روح را بیدار 
قرآن  تالوت  سفره های  و  می کند 
برای چیدن آماده می شود تا بانگ 
ملکوت  این  از  بندگی  و  توحیدی 
عالم  سرتاسر  به  زمین  آسمانی 

منتشر شود.
مرد  و  زن  نوجوان،  و  کودک 
از  همه  ندارد،  جوان  و  پیر  و 
بهره مند  رمضان  ماه  قرآنی  سفره 
می شود و همه برای تمرین بندگی 

آماده می شوند.
دل انگیز»ُسْبحاَنَک  ندای 
اْلَغْوَث  َاْنَت  ِااّل  َاْنَت  ِااّل  ِالَه  ال  یا 
گوش ها  اِر«  الَنّ ِمَن  ْصَنا  َخِلّ اْلَغْوَث 
لحظات  باز  و  می دهد  نوازش  را 
شیرین افطار، سحر و محفل انس 
و  شور  و  هیجان  پناه  در  قرآن  با 
شوق زایران برایمان مرور می شود 

و از یاد می بریم اینجا زمین است 
برین  فردوس  یکپارچه  حرم  و 

می شود.
قلب  مطهر  حرم  روزها  این  در 
این  پناه  در  و  است  زمین  تپنده 
برای  بندگی  و  هدایت  تأللو  تپش 
مخابره شدن به سرتاسر عالم مهیا 
عالم  پرگار  نقطه  قم   و  می شود 

هستی می شود.
یکپارچه  حرم  روزها  این  در 
بهشت عاشقان شده و به غزلیات 
حافظ می مانند که در آن مالئک 
در میخانه زده و گل آدم را سرشته 
یار  عشق  و  هستی  پیمانه  به  و 
برترین  منتظر والدت  و  گره زده اند 
خاک  عالم  از  عالم  مخلوق 

هستند.
نشانه  به  سینه  بر  دست  وقتی 
کرامت  بانوی  ضریح  به  ادب 
فاطمه  نه  می شوی  نزدیک 
معصومه)س( بلکه می توانی فاطمه 
زیارت  حاضر  لسان  با  را  زهرا)س( 

کنی .
در  سینه  بر  دست  می توانی 
هوای احسن الحال آستان بانوی 
رفته  بنی هاشم  کوچه  به  کرامت 
سری  امیرالمؤمنین)ع(  خانه  به  و 
ببینی  را  زهرا)س(  حضرت  و  بزنی 
با  رمضان  ماه  سحرهای  در  که 
پهلوی شکسته برای شفاعت امت 
شب  به مانند  قدرش  و  کرده  دعا 
می توانی  و  است  ناشناخته  قدر 
هجران  درد  یافتن  پایان  شاهد 
یاس  دیدن  برای  متقیان  موالی 
نبوی باشی و می تواند والدت امام 
حسن مجتبی)ع( را با خاندان نبوت 
به  الله  آل  به  و  نشسته  جشن  به 
هزاران  مولود  فرخنده  این  خاطر 

درود نثار کنی.
ضریح  پنجه  در  پنجه  وقتی 
خود  دل  و  می شوی  آفتاب  دختر 
زنجیر  ضریح  به  دست  به جای  را 
که  می خواهی  بانو  از  و  می کنی 
بیداری  و  رمضان  زیارت  توفیق 
نصیبت  افطار  عشق بازی  و  سحر 
شود در دل خود زمزمه گر این شعر 

شوی که 
امشب طلب عشق ِزدلدار کنیم

شیطان رجیم را سردار کنیم
امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم. 
برگزاری سلسله محافل حکمت خوانی نهج البالغه
به صورت  بانوان  ویژه  نهج البالغه  خوانی  حکمت  محافل  سلسله 
ثابت در رواق حضرت خدیجه)س( حرم مطهر حضرت فاطمه  و  هفتگی 
برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های  برجسته  استادان  حضور  با   معصومه 

می شود.
نشست،  این  در  خواهران  علمیه  حوزه  استاد  جعفری«  شاه  »خانم 
حکمت های نهج البالغه را از نخستین حکمت برای بانوان مورد تحلیل 
و بررسی قرار داده و درس های علمی، عملی و معرفتی این حکمت ها را 

برای بانوان می کند.

نقش آفرینی شاخصه جوانان و زنان عصر ظهور
خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
را  نقش آفرینی  بانوان  جمع  در 
جوانان  و  زنان  اصلی  شاخصه 
این  گفت:  و  دانست  ظهور  عصر 
رودهای  و  جویبارها  همانند  افراد 
مسیر  که  هستند  زاللی  و  صاف 
را  بشر  معنوی  زیست  و  تمدنی 

تغییر می دهند.
تقدیرنویسان  را  جوانان  و  زنان  سؤال،  این  به  پاسخ  در  همتی  خانم 
که  است  استناد  همین  به  که  می کند  بیان  و  می داند  ملت  یک  اصلی 
توجه  تمدن  یک  معماران  به عنوان  وزنان  جوانان  به  خمینی)ره(  امام 
استاد حوزه  این  مردان می دانند،  معراج  را  زنان  دامن  و  داشته  ویژه ای 
زنان و جوانان عصر ظهور را همانند جویبارها ورودهای خروشان و زاللی 

می داند که مسیر تمدنی بشر را تغییر می دهند.
و  مهدی یاور  جوانان  و  زنان  تربیت  محل  را  مادران  دامن پاک  وی 
مهدی باور دانست، افزود: زنان و جوانان عصر آخرالزمان و عصر ظهور 
می کنند  سعی  خود  سرزندگی  و  پویش  حرکت،  با  و  هستند  نقش آفرین 

جامعه و تمدن بشری را در مسیر توسعه و پیشرفت متحول کنند.
استاد حوزه علمیه خواهران در پایان این نشست عمل گرایی نسبت به 
دین را مهم ترین شاخصه جوانان وزنان عصر ظهور عنوان کرد و ادامه 
علی اکبر  ظهور  عصر  جوانان  و  سیرت  زهرایی  ظهور  عصر  زنان  داد: 
را  خود  نفس  تربیت  و  سیرت  در  که  می کنند  سعی  و  هستند  منش 
شبیه ترین مردم به حضرت رسول خدا)ص( و ائمه معصومه)علیهم السالم( کرده 
علی اکبر)ع(  حضرت  مانند  می کنند  سعی  عرصه ها  تمامی  در  همواره  و 

باشند.

مراسم آبروی محله ویژه بزرگداشت شهدا
به  آبروی محله در راستای گرامی داشت مقام شهدا  برگزاری مراسم 

همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین علیرضا سفار« امام جمعه آباده طشک، 
معاون  و  مدیر  میرشکاری«،  »صدیقه  و  خواجه«  »پریجان  خانم ها  و 
پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک و »آقای محسن 
با خانواده »شهید  این شهرستان،  شیخعلی«، مسئول بسیج فرهنگیان 

عبدالمهدی خاکپور« در شهرستان داراب دیدار کردند.
طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  خواجه،  خانم 
با محوریت شهید عبدالمهدی  آبروی محله  برنامه  دیدار گفت:  این  در 
با همکاری بسیج  و  الزهرا)س(  خاکپور در محل مدرسه علمیه خواهران 
خواهران  علمیه  مدرسه  و  پاسداران  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرهنگیان، 

الزهرا)س( آباده طشك برگزار گردید.
وی در پایان اظهار داشت: خانواده های محترم شهدا، طالب مدارس 
مردم  عموم  همچنین  طشک  آباده  و  داراب  گله دار،  خواهران  علمیه 

شهرستان در این مراسم پرشور حضور داشتند.

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

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی ۵
طالیه داران پارسایی

بانوان دانشمند در عرصه معنوی و دانش های حوزوی

»آقای نجیب زاده« هادی سیاسی در نشست بصیرتی که در مدرسه 
همواره  گفت:  شد،  برگزار  نکا  الرسول)س(  ریحانه  خواهران  علمیه 
صاحبان قدرت و سرمایه، سردمداران دولت ها و ملت ها بوده اند؛ از 

عوامل ایجاد بلوک شرق و غرب نیز همین مسأله بوده است.
وی ادامه داد: اما نظام مقدس جمهوری اسالمی با رهبری امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، زیر سلطه هیچ یک از این 
بلوک شرق و غرب قرار نگرفت و تنها مبانی اسالمی را مبنای عملکرد 

خود قرار داد.
زمانی  از  ایران  با  آمریکایی ها  دشمنی  کرد:  اظهار  سیاسی  های 
شروع شد که ملت ایران ندای »نه شرقی نه غربی« سر دادند؛ آمریکا 
به  و  نمی پذیرد  را  ایران  مانند  کشوری  استقالل  جهانی  استکبار  و 

همین خاطر به دشمنی با این نظام می پردازد.
وی بیان کرد: امروزه کشور ما از نظر نظامی یکی از قدرتمندترین 

کشورها است؛ نیروهای نظامی مقتدر کشور ما، پهباد آر کیو 170، 
زمین می نشانند،  به  راحتی  به  را  است  رادار  قوی ترین  به  که مجهز 
دستگیر  ایران  آب های  در  نظامی  لباس  با  را  آمریکایی  ملوان های 
می کنند؛ این پیشرفت نظامی بسیار قابل تحسین است؛  چراکه ایران 
در زمان جنگ حتی کوچکترین ادوات جنگی را نیز باید وارد می کرد.
و  بصیرت  تنها  فتنه  ایجاد  زمان  در  افزود:  نجیب زاده  آقای 
روشنگری است که موجب شناسایی و تشخیص مسیر حق از باطل 

می شود.
پرداخت و  فتنه  تبعات  و  آثار  به  تبیین  به  پایان  هادی سیاسی در 
خاطرنشان کرد: حرمت شکنی به ارزش های دینی، ریزش نیروهای 
هزینه های  تحمیل  مردم،  میان  شکاف  ایجاد  نظام،  و  انقالب 
اقتصادی، زیر سوال بردن نهادهای قانونی، ساختار شکنی و ایجاد 

تشویش ذهنی از جمله آثار فتنه افکنی در جامعه است.
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جمهوری اسالمی هیچگاه سلطه بلوک شرق و غرب را نمی پذیرد

بانوی مجتهده ای که  حضرت امام)ره( جویای حالش بود
                                         قسمت دوم

مجتهد«،  امین  نصرت  »سیده 
عظام  آیات  از  تعدادی  توسط 
خود  زمان  عظیم الشأن  مراجع  و 
نائل  روایت  و  اجتهاد  درجه  اخذ  به 
از  عبارتند  آنان  از  برخی  که  گردید 
حاج  العظمی  »آیت الله  مرحومان: 
یزدی«  حائری   عبدالکریم  شیخ 
»آیت الله  قم(،  علمیه  حوزه  )موسس 
محمدکاظم  سید  آقا  العظمی 
حسینی  ابراهیم  »آیت الله  شیرازی«، 
»آیت الله  اصطهباناتی«،  شیرازی 
و  اصفهانی«  نجفی  محمدرضا  شیخ 
»حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 

مرتضی مظاهری نجفی اصفهانی«.
مقام شامخ علمی و معنوی این بانوی فرزانه از اجازه روایت آیت الله شیخ 
محمدرضا نجفی به خوبی استنباط می شود که درباره وی فرموده است: به 
این سیده دانشمند و شریف، گوهر گران قدر مستور، گل سر سبد باغ فرزندان 
اجازه دادم که روایت کند  بانوی فرزانه، حکیم و عارف کامل  زهرای اطهر، 
ادعیه  و  تفسیر  از کتب  برای من صحیح است  را که روایتش  از من، هرچه 

و حدیث و فقه.
در قسمتی از اجازه نامه مرحوم آیت الله شیرازی آمده  است: دختر مرحوم 
حاج سید محمدعلی امین التّجار اصفهانی که بانویی بزرگوار، شریف، اصیل، 
عالم و فرزانه، برگزیده زنان زمان و مایه شگفتی دورانش می   باشد، از کسانی 
است که مدت مدیدی از عمرش و زمان درازی از زندگی اش را صرف تحصیل 

علم نموده  است.
همچنین شخصیت هایی چون آیت الله العظمی مرعشی نجفی و  عالمه 
طباطبایی، با توجه به مقام علمی و عرفانی خانم امین، محضر درس او را مایه 

فیض و افاده می دانستند.
گاهی  بانو امین در مواجهه با مشکالت موجود در جامعه و نیاز زنان به آ
سال  در  مذهبی  خانواده های  دختران  و  زنان  بین  در  علم آموزی  و  تعلیم  و 
۱۳۴۴ حوزه علمیه ای با نام مکتب فاطمه)س( و یک دبیرستان تأسیس کرد 
مکتب فاطمه)س( که حدود ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ شاگرد را جذب کرد نه تنها از آن ها 
خانم  شخص  توسط  آن،  هزینه های  تمام  بلکه  نمی کرد  دریافت  شهریه ای 

امین پرداخت می شد.
دادند  پرورش  را  بسیاری  شاگردان  خود  عمر  ایام  در  امین  مجتهده  بانو 
»بتول  »بتول غازی«،  امین«،  »زینت السادات همایونی«، »عفت الزمان  که 
حکیمیان«،  »صدیقه  چینی«،  چوب  »زهرا  الهی«،  »ربابه  عسکری«، 
مدرس  »بدرالسادات  و  گلستانیان«  »محبوبه  قلمکاریان«،  »فخرالسادات 

خاتون آبادی« از جمله مهم ترین آن ها بودند.
از  خروج  توان  سن  کهولت  دلیل  به  امین  بانو  انقالب  پیروزی  زمان  در 
منزل را نداشته تنها از طریق تلویزیون پیگیر حوادث انقالب بود اما پس از 
مطالعه آثار امام به وی عالقه پیداکرده و به شاگردانش می گفت: معرفت امام 
باالست و عرفان ایشان به حد اعالی خود رسیده است اگر کسی خواست 
خدای ناکرده تهمتی بزند یا توهینی بکند از قول من بگویید که بد می بیند. 
مبادا یک وقت خدای ناکرده توهین کنید. چون معرفت ایشان باالست که 

می توانند این کارهای محیرالعقول را انجام بدهند.
از  یکی  بانوی مجتهده می شدند.  این  احوال  نیز جویای  امام  همین طور 
روحانیون اصفهان در این خصوص گفته است: چند مرتبه که حضور حضرت 
سالمتی  و  اشتغاالت  و  حاالت  جویای  ایشان  شدم،  مشرف  خمینی)ره(  امام 
بانو مجتهده امین شدند و در مقابل به منزل حاجیه خانم امین که می رفتم، 
بانوی ایرانی مقید بودند، برای سالمتی حضرت امام)ره( و موفق شدن ایشان 

و پیشرفت در اهداف مقدس اسالم دعا کنند.

خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
بانوان،  خوانی  ترتیل  محفل  در 
نهمین  تفسیری  نکات  بابیان 
از  را  انفاق  کریم،  قرآن  از  جزء 
قرآنی  جامعه  مهم  شاخصه های 
با  گفت:  کرد،  توصیف  وایمانی 
فقر  شدن  ریشه کن  زمینه  انفاق 
در جامعه اسالمی فراهم می شود.
افزود:  زین العابدینی«   »خانم 
کریم  قرآن  درآیات  خداوند 
مال  برکت  انفاق  با  که  می فرماید 
و  می یابد  افزایش  آدمی  اموال  و 
که  می فرماید  خداوند  به این ترتیب 
اعمال  انجام  از  فقر  ترس  از  نباید 
پرداخت  مانند  اقتصادی  عبادی 
انفاق  انجام  و  زکات  و  خمس 

پرهیز کرد.
برکت  مقوله  توضیح  با  وی 
معنای  به  برکت  کرد:  تصریح 
خداوند  سوی  از  مال  افزایش 
با  که  معناست  این  به  و  است 
بخشش اموال از آن کم نمی شود 
و به عبارت دیگر شاید در ظاهر آن 
باوجوداینکه  ولی  نشود  زیاد  مال 
آن مال کم است پاسخگوی تمام 

نیازهای زندگی انسان است.
بهره مندی  زین العابدینی  خانم 

از  را  الهی  عظیم  پاداش های  از 
گفت:  کرد،  عنوان  انفاق  برکات 
ازدواج  از  حضرت خدیجه)س( پس 
اموال  تمامی  خدا)ص(  رسول  با 
و  کرد  انفاق  اسالم  درراه  را  خود 
مانند  دختری  خداوند  مقابل  در 
مانند  دامادی  زهرا)س(،  حضرت 
مانند  نوادگانی  و  علی)ع(  امام 
هدیه  ایشان  اهل بیت)علیهم السالم(به 
این  مانند  عالم  تمامی  در  که  داد 

بزرگواران وجود ندارد.
این  به  توجه  با  افزود:  وی 
نهایت  با  خدیجه)س(  حضرت  که 
خدا  درراه  را  خود  اموال  اخالص 

جزو  را  ایشان  خداوند  کرد،  انفاق 
چهار زن برگزیده بهشتی قرار داده 

است.
خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
را  انفال  مسئله  و  عهد  به  وفای 
طرح شده  محورهای  دیگر  از 
گفت:  کرد،  عنوان  جزء  این  در 
)بهره های  اموالی  همۀ  به  انفال 
ندارد  جنگی( که مالك خصوصي 
و متعلق به حکومت اسالمی است 
بیشه زارها،  مثل  می شود،  گفته 
سرزمین های  دره ها،  جنگل ها، 
منافع  مسیر  در  که  غیره  و  موات 

مسلمین مصرف می شود.

تصریح  زین العابدینی  خانم 
کرد: یکی دیگر از مباحث مهمی 
مسئله  بیان شده  انفال  در  که 
و  جنگ  جبهه های  در  حضور 
فرار  و  دشمنان  برابر  در  مقاومت 

نکردن از جبهه جنگ است.
سوره  این  درآیات  افزود:  وی 
شهادت طلبی  روحیه  بودن  دارا 
از  دشمنان  برابر  در  مقاومت  و 
ایمانی  جامعه  و  متقین  اوصاف 

عنوان شده است.
خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
خاطرنشان کرد: سرانجام سکوت 
با  سازش  و  دشمنان  مقابل  در 
و  است  اسالم  امت  ذلت  آن ها 
که  بیان شده  انفال  سوره  درآیات 
در  امت  با دشمنان  کاران  سازش 
محشور  یکدیگر  با  همراه  قیامت 
قرار  خداوند  عذاب  مورد  و  شده 

می گیرد.
پایان  در  زین العابدینی  خانم 
اسالم  امت  گفت:  نشست  این 
کرده  مقاومت  که  مکانی  هر  در 
جا  هر  و  است  رسیده  پیروزی  به 
دچار  کرده  سازش  دشمنان  با  که 
شکست  و  ضعف  عقب ماندگی، 

شده است.

انفاق؛ شاخصه مهم جامعه قرآنی و ایمانی

رمضان؛ ماه بهار قلب ها



اخراج کارآموز محجبه از مهدکودک

هایدلبرگ  در  مارین«  »سنت  کاتولیک  مهد کودک  بین الملل:  گروه 
کارآموز مسلمان را به دلیل پوشیدن روسری، اخراج کرد.

به گزارش سایت راهی به سوی اسالم، »خانم ِاکرام اوتالب« ۱۶ ساله 
»سنت  کاتولیک  مهدکودک  در  هفته  یک  مدت  برای  می خواست  تنها 
نکار،  راین  روزنامه  گزارش  به  اما  کند  کارآموزی  هایدلبرگ  در  مارین« 
مسئوالن این مهد کودک، وی را از روز اول به خانه فرستادند؛ چرا که او 

حاضر نبود بدون حجاب کار کند.
گفتنی است خانم اکرام دو ماه پیش برای این کار اقدام کرد، شخصًا 
به مهد کودک رفت و گواهی کارآموزی خود را ارائه داد؛ این دانش آموز 
مسلمان کار خود را آغاز کرد اما در همان ابتدای کار، یکی از کارکنان 
از او خواست که روسری اش را بردارد و پس از آنکه اکرام به این خواسته 

توجه نکرد، او را به خانه فرستادند.

جلوگیری از ورود معلم محجبه به یک دانشکده هندو
معلم  ورود  از  ممانعت  در  هندو،  دانشکده  یک  اسالم هراسانه  اقدام 
مسلمان به سبب داشتن حجاب اسالمی، اعتراضات گسترده ای را در 

میان گروه های محلی اسالمی برانگیخته است.
به گزارش looptt، اقدام اسالم هراسانه یک دانشکده هندو در برابر 
یک زن محجبه، اعتراضات گسترده ای را در میان گروه های اسالمی 

محلی برانگیخته است.
یک سازمان دینی با نام »جبهه اسالمی« برخورد اسالم هراسانه دانشکده 
هندوی »دختران الکشمی« واقع در کشور جمهوری ترینیداد و توباگو در 

دریای کاراییب نسبت به یک بانوی محجبه را به شدت محکوم کرد.
از  که  مسلمان  زن  یک  که  داد  رخ  زمانی  حادثه  این  است  گفتنی 
طریق برنامه آموزشی در این مدرسه استخدام شده بود، به خاطر حجاب 
اسالمی اجازه ورود به محوطه دانشکده را پیدا نکرد. »نفیسه نقیده« که 
برای تدریس مهندسی مکانیک به این دانشکده رفته بود، پس از اینکه 
اجازه ورود به محوطه را پیدا نکرد به سرعت آنجا را ترک کرد و مراتب را به 
مقامات آموزشی که وی را برای تدریس در این دانشکده هندو استخدام 

کرده بودند گزارش داد.
جبهه اسالمی ضمن محکوم ساختن این حادثه، آن را عملی اسالم 
مسلمانان«  و  اسالم  به  احترامی  بی  برای  تعمدی  »اقدام  و  هراسانه 
داده  این حادثه رخ  این گروه مذهبی خاطرنشان کرد که  توصیف کرد. 
را پیگیری کرده و تالش می کند از بروز اتفاقات مشابه که »بی احترامی 

و بی حرمتی به ساحت مسلمانان« محسوب می شود جلوگیری کند.
این درحالی است که زنان هندو لباس سنتی ویژه ای با نام »ساری« 
به تن می کنند که در آن پوششی مشابه حجاب سر وجود دارد. این گروه 
اسالمی با طعنه پرسیده است که آیا اگر این زن مسلمان پوشش ساری 

به تن داشته باز هم مورد بازخواست قرار می گرفت؟
گفتنی است اتفاق مشابهی چند سال پیش نیز در این منطقه رخ داد 

که برخوردی با بانیان آن انجام نگرفت.

بر  مبنی  برلین  دادگاه  حکم  بین الملل:  گروه 
ممنوعیت تدریس معلم مسلمان محجبه از طرفی 
دادگاهی  احکام  در  نیز  جهاتی  از  و  عجیب  بسیار 

تازگی داشته است.
به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، »آرنه 
پرونده در جایی عنوان کرده است  این  بویر« قاضی 
که در این مورد بخصوص رأی خود را به نوعی به 
که  پرونده  این  قاضی  داده است.  آزمایشی  صورت 
گرایش  هیچ گونه  عماًل  خود  نیز هست  برلین  اهل 
خود  بی طرفی  بر  مؤکدًا  همواره  و  ندارد  مذهبی 
نسبت به ادیان تأکید داشته است اما بر اساس برخی 
راهپیمایی  در  گذشته  هفته های  در  فرد  این  اخبار 
شرکت    Kippa عنوان  تحت  یهودیان  از  حمایت 

کرده است.
وی در دفاع از این حرکت خود می گوید »شرکت 
در Kippa صرفًا جهت حمایت از یهودیت نیست، 
تمامی  از  برای حمایت  و یك حضور  نشانه  این یك 
انسان هاست. این راهپیمایی خود یك نماد از وحدت 

انسانی قلمداد می شود.«
علیه  حکم   Kippa در  شرکت  جنجال  از  پس 
دادخواست آموزگار محجبه،  بویر را مورد توجه قرار 
داد. چراکه این رأی درباره بانوی آموزگار محجبه ای  
مدارس  از  یکی  در  رسمی  کار  اجازه  با  که  است 
آلمان تدریس می کرده اما صرفًا چون حاضر به ترك 
حجاب خود نشده است، مسئولین مدرسه از فعالیت 

وی جلوگیری کرده اند.
حمل  منع  قانون  پایه  بر  مدرسه  تصمیم  این 
آلمان  مدارس  کلیه  در  مذهبی  و  دینی  نمادهای 
در  تنها  قانون  این  رعایت  البته  شده است.  گرفته 
به طور  نمی شود.  اعمال  اسالمی  نمادهای  مورد 
هدف  با  صلیب  نصب  به  اقدام  معلمی  اگر  مثال 
تبلیغ دین در کالس درس کند، نیز متحمل جریمه 

خواهد شد.

نقض حقوق آموزگار
دادگاه  رأی  از  که  مسلمان  جوان  آموزگار  این 

اولیه اش،  حقوق  می کند  احساس  شده است  باخبر 
پایمال  مذاهب،  و  ادیان  آزادی  قانون  به  توجه  با 
شده است. مسأله اینجاست که چرا در ابتدا وی به 
پس  اما  می شود  پذیرفته  مدرسه  در  آموزگار  عنوان 
از مدتی مدرسه مانع از کار وی در محیط آموزشی 
شده است؛  تدریس  هنگام  حجاب  داشتن  علت  به 
برای  تالش  و  مذهبی  نماد  حمل  بهانه  به  هم  آن 
دارند،  عقیده  مسئولین  همه  این  با  تأثیرگذاری. 
قانون  اجرای  جهت  در  تنها  دادگاه  رأی  و  تصمیم 
بوده و به طور واضح این تصمیم با هدف جلوگیری 
سازمان ها،  و  اداره ها  در  قوانین  پاگذاشتن  زیر  از 

همانگونه که تاکنون هم بوده، انجام گرفته است.
نیز مورد  این موضوع قبل تر  باید دانست که  اما 
بررسی حقوقی در دادگاه های آلمان قرار گرفته بود. 
 2015 سال  در  آلمان  فدرال  دادگاه  مثال  به طور 
به طور واضح و رسمی ممنوعیت روسری در مدارس 
را به تصویب درآورد و علت اتخاذ این قانون را حفظ 

صلح در مدرسه مطرح کرده بود.
بویر قاضی این پرونده نیز چنین استدالل می کند 
که همواره نمادهای مذهبی در محیط تأثیرگذارند. 
یا  و  منازعات  ایجاد  موجب  است  ممکن  امر  این 

درگیری شود.
قانون  یك  و  کلی  قاعده  یه  می گوید  نهایتًا  وی 
اساسی باید برای همه افراد اعمال شود. با این حال 
بلکه  مسلمان،  آموزگار  این  شخصی  وکیل  تنها  نه 
وکیل دیگری که در حوزه های سازمان ها و مساجد 
حکم  این  تا  کوشیده اند  دو  هر  است  فعال  لیبرال 
را به نفع وی تغییر دهند و نظر قاضی پرونده را به 
با بی طرفی و چشم پوشی بیشتری  ببرند که  سمتی 
به این پرونده رسیدگی کند، اما متأسفانه تالش آنها 

بی نتیجه مانده است.

حمایت سناتور از دادگاه
شرز«  ساندرا  »خانم  پرورش  و  آموزش  سناتور 

و  کرده  دادگاه حمایت  رأی  این  از   )SPD(از حزب
خشنودی خود را از بی طرفی قاضی و عدم تبعیض 

بین ادیان ابراز داشته است.
او در میان صحبت های خود این نکته را خاطر 
نشان می کند که قانون همواره بی طرفی خود را در 
مورد مدارس ثابت کرده است. او می گوید با این حال 
نشده  مدارس حذف  در  روسری  کامل  به طور  هنوز 

است.
این گونه  قانون  بی طرفی  تعریف  در  شرز  خانم 
تضمین  باید  بی طرف  قانون  یك  می دهد:  ادامه 
کند که دانش آموزان در محیطی یکسان و خالی از 

تبعیض فکری آموزش ببیند.
ناظران بر مدارس بحث های زیادی در مورد این 

موضوع می کنند.
مثالی واضح در این مورد که می تواند سرلوحه کار 
زمانی که  مثاًل  که  این است  شده باشد  قانون گذاری 
می کند،  تدریس  اسالمی  حجاب  با  آموزگار  یك 

شاید دانش آموزان دختر مسلمانی که روسری برسر 
نمی کند از خود بپرسد که آیا من یك مسلمان خوب 
هستم یا خیر و این نوعی تناقض در باورهای قلبی 

وی ایجاد خواهد کرد.
دانش آموزان  از  حمایت  دنبال  به  باید  مدرسه 
سن  سال   11 حدود  که  نوجوانی  دختران  باشد. 
حجاب  به  تصمیم  تنهایی  به  مشخصًا  دارند، 
تأثیر  خود  خانواده های  از  بلکه  نگرفتند  اسالمی 
باید از کودکان حمایت  بنابراین معلمان  پذیرفته اند. 

کنند نه از والدین.
این  از  نیز  قانون  سخنگوی  اوته«  والتر  »آقای 
در  ما  گفته  و  کرده است.  حمایت  دادگاه  تصمیم 
این  با  مواجهه  در  قانون  بی طرفی  حفظ  خصوص 
ماه های  طول  در  متعدد  بحث  جلسات  شرایط 
صرفًا  نظرها  تبادل  تمام  و  کرده ایم  برگزار  گذشته 
در جهت حفظ قانون بی طرفی در این گونه موارد 

بوده است.

پیگیری از مراجع قانونی
پروژه  مدیر  ستین«  زینب  »خانم  دیگر  سوی  از 
ضد تبعیض و اسالم هراسی در آلمان از این آموزگار 
حمایت کرده و گفته ما از وضع پیش آمده ناراحت 
قانونی خود  مراجع  از طریق  را  مورد  این  و  هستیم 

پیگیری خواهیم کرد.
خانم ستین در ادامه به این نکته اشاره می کند 
به  که قانون ممنوعیت روسری که در سال 2015 
تصویب رسیده است جز قوانین اصلی قانون اساسی 

محسوب نمی شود.
او از عملکرد دادگاه در برلین انتقاد کرد و گفت: 
این نوع بی طرفی یك نوع عدم حمایت از افراد دیندار 
است و خود یك پارادوکس به شمار می رود. اینگونه 
قضاوت ها افراد دین دار را دچار مشکل خواهد کرد. 
چگونه آلمان از حمایت از ادیان صحبت می کند در 
صورتی که در باطن امر، کار به ممنوعیت کاری یك 

زن مسلمان می انجامد.
موضوعی  آلمان  در  حجاب  موضوع  کماکان 
دنباله دار است و انتظار برای حل فوری آن براحتی 

امکان پذیر نیست.
وکالی  از  یکی  برینک مان«،   »توماس 
متخصص در حوزه قوانین کار و امور اجتماعی، 
که پرونده های قضایی زیادی در رابطه با حجاب 
عنوان  جایی  در  کرده است  پیگیری  کشور  در 
حجاب  مسأله  مورد  در  کرده:»تصمیم گیری 
توسط قضات آلمانی موضوع ساده ای نیست.« او 
طی تحقیقات خود هیچ ردپایی از اسالم هراسی 
قضات  تصمیمات  در  مسلمانان  به  سوءنیت  و 

نیافته است.
می رسد  به نظر  ضروری  نکته  این  ذکر  پایان  در 
پیچیده تر  را  مورد  این  در  تصمیمی  که  قانونی  دو 
می کند، قانون آزادی ادیان و در کنار آن قانون منع 
پوشش  مورد  در  اما  است.  مذهبی  نمادهای  حمل 
روسری هنوز اتفاق نظری در مورد این که آیا روسری 
فرهنگی  تعلقات  از  نشانی  یا  است  دینی  نماد  یک 

وجود ندارد.

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

 فعالیت های مسلمانان جهان
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بازداشت سه زن داعشی در غرب موصل

گروه  به  وابسته  زن  سه  عراق،  امنیتی  نیروهای  بین الملل:  گروه 
تروریستی داعش از ملیت های مختلف را در غرب موصل بازداشت کردند.
به گزارش پایگاه خبری الفرات نیوز؛ »سروان خلیل ابراهیم«، از مسئوالن 
را  با سوریه  مرزی مشترک  نوار  بر  نظارت  که  عراق  ارتش  یگان ۱۵  نظامی 
برعهده دارد، تصریح کرد: نیروهای وابسته به این یگان سه زن داعشی که 

دو تن از آن ها سوری و یک نفر اهل ترکیه است را بازداشت کردند.
 ۱۳۰ و  سوریه  مرز  از  فرار  حال  در  زنان  این  که  این  بیان  با  وی 
کیلومتری شمال غرب شهر موصل بودند، اظهار کرد: نیروهای عراقی 
فرماندهی  در  واقع  زنان  زندان  به  تحقیق  منظور  به  را  بازداشت شدگان 

عملیات نینوا منتقل کردند.
 سروان ابراهیم در پایان گفت: این زنان از سرکردگان »دیوان حسبة 
بر شهر  داعش  تسلط  زمان  در  که  بودند  داعش(  دینی  پلیس  النساء«) 

موصل فعالیت می کردند.

نگرانی سیاستمداران فرانسوی از حجاب نماینده اتحادیه 
دانشجویی 

»خانم مریم پوگوتو«، نماینده اتحادیه دانشجویی در فرانسه که هفته 
مصاحبه  یک  در   ،۶ ام  تلویزیونی  شبکه  با  اسالمی  حجاب  با  گذشته 
حجاب  خاطر  به  کرده،  حمایت  دانشجویی  تحصن های  از  ثانیه ای   ۱۴

اسالمی مورد انتقاد سیاستمداران سکوالر این کشور قرار گرفته است.
به گزارش دیلی صباح، وزیر امور داخلی فرانسه آخرین سیاستمداری 
هفته  که  دانشجویی  اتحادیه  نماینده  بودن  محجبه  به  نسبت  که  بود 
گذشته با حجاب اسالمی توسط یک شبکه تلویزیونی مصاحبه کرده بود، 

ابراز شگفتی کرد.
خانم پوگوتو نماینده اتحادیه دانشجویی جناح چپ، در مصاحبه ای 14 
از درخواست های  با حجاب اسالمی  ام. 6،  تلویزیونی  با شبکه  ثانیه ای 

دانشجویان متحصن در فرانسه حمایت  نمود.
ما می خواهیم همه حق تحصیل داشته  این مصاحبه گفت:  در  وی 
اما  داشته باشند،  می خواهند  را  آنچه  فرصت  دانشجویان  تا  باشند، 

متأسفانه دانشگاه ها ظرفیت و توانایی کافی را ندارند.

که  دانشکده ای  از  بمبئی  اهل  مسلمان  دختر  شکایت 
حجاب را ممنوع کرد 

یک دانشجوی دختر مسلمان در شهر بمبئی هندوستان، از مقامات 
دانشکده محل تحصیلش که حجاب اسالمی را ممنوع کرده و مانع از 

شرکت وی در کالس های درسی شده بودند به دادگاه شکایت کرد.
رشته  مسلمان  دانشجوی  دختر   ،indianexpress گزارش  به 
مدعی شد  کرد. وی  بمبئی شکایت  عالی  دادگاه  به  کالج  از  هومیوپاتی 
دانشکده محل تحصیلش به وی اجازه داشتن حجاب اسالمی را نداده و 
همچنین به بهانه حاضر نشدن در کالس های درس، وی را از شرکت در 

جلسه امتحانات محروم ساخته است.
به گفته این دختر مسلمان، دانشکده در اقدامی غیرمنتظره و منزجر 
به  مجبور  را  دختر  دانشجویان  داخلی،  آیین نامه  یک  ایجاد  با  کننده، 
برداشتن حجاب هایشان کرده است. مقامات تحصیلی دختران مسلمان 
را تهدید کرده اند که در صورت داشتن حجاب اسالمی اجازه شرکت در 
کالس های درس را نخواهند داشت. به گفته شاکی پرونده  بسیاری از 
دختران مسلمان یا حجابشان را برداشته یا به اجبار اقدام به ترک تحصیل 
کرده اند، اما او تصمیم گرفته با حجاب بر سر مواضع دینی اش باقی بماند 

و مبارزه کند و  به تحصیل ادامه دهد.
فرد شاکی و والدین به دانشکده گفته بودند که او امکان ندارد حجابش 

را دربیاورد و این یک وظیفه مذهبی می باشد.
وی در ادامه افزود که برای حل این مشکل به چندین مقام تحصیلی 

محلی نیز مراجعه کرده است.
آن ها  و  کرده  مراجعه  نیز  منطقه  وزارتخانه  به  است وی حتی  گفتنی 
با انتشار نامه ای ظاهرًا دانشکده را مورد توبیخ قرار داده اند، با این حال 
مشکل دختران مسلمان نه تنها برطرف نشده بلکه وی از دانشگاه اخراج 

شده است.

نگارش قرآنی نفیس که روی پارچه ابریشمی نوشته شده، اخیرًا در افغانستان 
سنت  حفظ  به  هستند  امیدوار  آن  خطاطان  که  شاهکاری  رسید،  پایان  به 

خوشنویسی در کشورشان کمک کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ این قرآن شامل ۶۱۰ صفحه است که تیمی 
و  نگارش  برای  تمام  سال  دو  مینیاتوریست  هنرمند  و  خطاط   ۳۸ از  متشکل 
تذهیب آن تالش کردند. این قرآن کار دست هنرمندان افغانستانی است، جلد 

آن از چرم بز ساخته شده است و ۸,۶ کیلوگرم وزن دارد.
فرانسه  به خبرگزاری  ساله  استاد خوشنویسی ۶۶  قمرالدین چیشتی«،  »خانم 
افغانستان است. هنری که  گفت: هدف ما زنده نگه داشتن هنر خوشنویسی در 
بخشی از فرهنگ ما است. هنر چیزی نیست که بتوان روی آن قیمت گذاشت. 
خلق این اثر توفیقی الهی برای ماست و هیچ قیمتی نمی توان برای آن تعیین کرد.
گفتنی است برای خطاطی هر صفحه از این قرآن ابریشمی حداقل دو روز زمان 

مورد نیاز بوده و اگر اشتباهی رخ می داده، این زمان بیشتر هم می شده است.

و  آموزش  وزیر  با مداخله  تایلند،  قانون منع حجاب در مدرسه ای در جنوب 
با  این مدرسه می توانند  این پس دختران مسلمان در  از  و  برداشته شد  پرورش 

پوشش های بلند و اسالمی در کالس درس حاضر شوند.
در  حجاب  منع  قانون  حذف  پی  در   ،straitstimes خبری  پایگاه  گزارش  به 
مدرسه ای در جنوب تایلند توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور، از این پس دختران 

مسلمان می توانند با حجاب و لباس های پوشیده در کالس های درس حاضر شوند.
با ممنوعیت حجاب در  رابطه  زیادی در  اختالفات  و  تنش ها  گفتنی است، 
این مدرسه به راه افتاد و نزدیک به 20 معلم در این مدرسه در مواجه به اوضاع 
ناحیه  یک  در  مدرسه  این  هرچند  رفتند.  مرخصی  به  درگیری ها  و  نابسامان 
اجازه  گذشته  هفته  یک  تا  آن  دانش آموزان  شده،  واقع  تایلند  نشین  مسلمان 

رعایت حجاب اسالمی را نداشتند.
برای  »بنیاد صلح  و  والدین شان  پشتیبانی  با  آموزان  دانش  برخی  ادامه  در 
تایلند،  در  مسلمانان  حقوق  برای  فعال  مدنی  اسالمی  نهاد  یک  مسلمانان«، 
اعالم کردند که از ترم آینده قصد پوشیدن حجاب و پوشش بلند را دارند. مدرسه 
میان  این  در  داد.  عقیده  تغییر  بعدها  اما  کرد،  موافقت  خواسته  این  با  آغاز  در 
والدین و فعاالن حقوق بشر دست از مبارزه برای حجاب برنداشته و از حقوق 

دانش آموزان حمایت کردند.

یک دختر ۱۷ ساله مسلمان که در 
استان  پلیس  اداره  افسری  دانشکده 
می کند  تحصیل  کانادا  در  کبک 
مخالفت ها  تمام  علی رغم  دارد  قصد 
پلیس  افسر  نخستین  دشمنی ها  و 

محجبه در این استان شود.
»خانم   ،aboutislam گزارش  به 
نخستین  المارهاری«  سندوس 
دانشجویی است که در دانشکده افسری 
دارد  قصد  وی  می کند.  سر  به  حجاب 
و  مسلمان  پلیس  افسر  یک  عنوان  به 
که  تعصباتی  و  داوری ها  پیش  با  محجبه 
علیه زنان مسلمان شاهد بوده مبارزه کند. 
در این میان سیاستمداران دو حزب اصلی 
دختر  این  که  گفته اند  کبک  استان  در 
با  که  داشته باشد  اجازه  نبایستی  مسلمان 

حجاب در نیروی پلیس خدمت کند.
مونترال  پلیس  است  ذکر  به  الزم 
ندارد  زمینه  این  در  دستورالعملی  نیز 
و افسران پلیس فدرال از سال 1990 
داشته اند.  روسری  گذاشتن  اجازه 
دیگر  شهرهای  در  پلیس  افسران 
و  ادمونتو  تورنتو،  جمله  از  کانادا 
سرشان  پوشاندن  اجازه  نیز  ونکوور 
مخالفت های  رغم  علی  دارند.  را 
سیاستمداران شهردار مونترال از این 

دختر مسلمان حمایت کرده است.

با حمله به مرکز اسالمی شهر  از افراد ناشناس  گروه بین الملل: شماری 
مرکز  این  در  قرآن  نسخه های  سوزاندن  به  اقدام  ایتالیا،  شمال  در  »راپالو« 

کردند.
حمله  با  ناشناس  افراد  تعدادی  العربی؛  القدس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به  اقدام  ایتالیا،  در شمال  واقع  »جنوا«  استان  در  راپالو  اسالمی شهر  مرکز  به 
سرقت محتویات داخل این مرکز اعم از میکروفون، سیستم صوتی و ... کردند و 

نسخه های قرآن داخل این مرکز را به آتش کشیدند.
این افراد ناشناس همچنین، به یکی از سه درب اصلی این مرکز نیز آسیب 

رساندند و عباراتی موهن به اسالم و به مسلمانان بر دیوارهای آن نوشتند.
پلیس ایتالیا تحقیقات خود در این زمینه برای شناسایی عامالن این جنایات 

را آغاز کرده است.
قصد  ناشناس  افراد  از  شماری  نیز  میالدی  گذشته  ماه  می شود،  یادآوری 

داشتند با حمله به این مرکز، محتویات آن را به سرقت ببرند.

نماینده  نصیر«  آمنه  دکتر  »خانم 
تاکنون  زنان  گفت:  مصر  پارلمان 
و  مهم  مناصب  گرفتن  دست  به  از 
محروم  مصر  دانشگاه های  ریاست 
است  مطرح  سؤال  این  و  بوده اند 
ریاست  به  زن  یک  کنون  تا  چرا  که 
آیا  نشده؟  انتخاب  االزهر  دانشگاه 

این خالف شرع و قانون است؟.

دانشگاه  افزود:  االزهر  دانشگاه  کالم  و  فلسفه  استاد 
االزهر مانند هرکدام از دانشگاه های مصر است که تعداد 
زیادی دانشجوی دختر در آن درس خوانده و در زمینه های 
مختلف به تخصص رسیده اند و می توانند ریاست دانشگاه 

را به عهده بگیرند.
خانم نصیر در پایان گفت: ریاست یک زن بر دانشگاه 
نهاد  با  مخالفت  و  ندارد  مشیخه  با  ارتباطی  هیچ  االزهر 

مشیخه االزهر نیز حسوب نمی شود.

وزارت  امسال  رمضان  مبارک  ماه  در 
اوقاف وامور مذهبی مصر، ۳۰۰ واعظ زن 
مهم  دینی  مراکز  و  مساجد  در  را  مصری 
با  این شیوه  به  تا  کرد  استخدام  این کشور 

ایدئولوژی افراط گرایی مبارزه کنند.
به گزارش البوابه، واعظان زن مصری با برگزاری 
جلسات و سمینارها در مساجد و اماکن مذهبی قصد 

دارند با ایدئولوژی های افراطی مبارزه کنند.
سخنرانی  و  هستند  باور  این  بر  ناظران 
با  مبارزه  به  می تواند  بانوان  این  موعظه  و 
گروه های  توسط  شده  حمایت  افراط گرایی 
تروریستی در شبکه های اجتماعی کمک کند.
مذهبی  امور  و  اوقاف  وزیر  راستا  همین  در 

مصر، در ماه مبارک رمضان 300 تن از واعظان 
زنان  موعظه  برای  مساجد  در  را  مسلمان 
مسئولیت  که  وزارتخانه  این  است.  کرده  منتسب 
رسیدگی به امور مساجد را نیز بر عهده دارد برای 
نخستین بار در فوریه سال 2017، تعداد 144 زن 
واعظ را برای کار در مساجد بزرگ استخدام کرد.

واعظ  زنان  انتساب  می گویند  کارشناسان 
در مساجد در راستای سیاست های السیسی، 
رئیس جمهور این کشور به منظور هدایت زنان 
مسلمان و دور ساختن آنان از ایدئولوژی های 
افراط گرایانه است که هم اکنون بیشتر از همه 

در کشور مصر زنان را هدف قرار داده است.
ابراز  مصر  اوقاف  وزیر  مختار«  »محمد 

امیدواری کرد واعظان زن بتوانند در ترویج 
گاهی  آ ارتقای  و  مذهب  حقیقی  مفهوم 

مذهبی درجامعه نقش موثری ایفا  کنند.
»خانم نوین مختار« یک واعظ زن نیز در 
این باره به خبرنگاران گفت: بانوان مسلمان 
اخالقی  کردار  و  رفتار  باشند  قادر  باید 
فرزندانشان را بهتر سازند و آن ها را از پیروی 
ایدئولوژی های افراط گرایانه دور نگه دارند.

وی افزود: آن ها بایستی به فرزندان شان 
کشوری  و  دین  هیچ  تروریسم  که  بیآموزند 
نمی شناسد. یکی از مهمترین مشکالت کنونی 
سوءبرداشت های  و  غلط  اطالعات  ترویج  ما 

دینی در فضای مجازی است.

گروه بین الملل: تلویزیون دولتی 
سفره  بزرگترین  برپایی  از  الجزایر 
از  حمایت  هدف  با  جهان  افطار 
کودکان یتیم در این کشور خبر داد.
خبری  پایگاه  گزارش  به   
دولتی  تلویزیون  العربی؛  القدس 
مراسم  کرد:  اعالم  الجزایر 
انجمن  همت  به  رمضانیه  افطار 
در  و  الیتیم«  »کافل  غیردولتی 
بلیده  شهر  المپیک  ورزشگاه 
با  الجزایر  پایتخت  واقع در جنوب 
شد  برگزار  میهمان   ۶۰۰۰ حضور 
و حمایت از کودکان یتیم از اهداف 

اصلی برپایی مراسم بود.
براساس این گزارش، بزرگترین 
سفره افطار جهان با حضور صدها 
از  ونمایندگانی  الجزایری  خانواده 
و  دولتی  هیئت های  و  انجمن ها 
در رأس آن ها »غنیة ایدالیا«، وزیر 
همبستگی و »مصطفی عیاضی«، 

استاندار بلیده برگزار شد.

شعبه   رئیس  شعواطی«،  »علی 
استان  در  الیتیم«  »کافل  انجمن 
کمک  جمع آوری  که  الجزایر  بلیده 
برای کودکان یتیم و حمایت معنوی 
از  هدف  دارد،  برعهده  را  آن ها  از 
برپایی این سفره افطار با این تعداد 
و  وحدت  ایجاد  را  شرکت کننده 
مختلف  طبقات  میان  همبستگی 

اجتماعی این کشور عنوان کرد.
همبستگی  وزیر  ایدالیه«،  »غنیه 
باره  این  در  نیز  الجزایر  اجتماعی 
گفت: ما با برپایی این سفر افطار قصد 
داریم روحیه همبستگی و همکاری را 

در نسل های آینده ایجاد کنیم.
از  یکی  شیحاوه«،  »بلقاسم   
نیز  الیتیم«  »کافل  انجمن  اعضای 
در سخنانی هدف از برپایی بزرگترین 
شکستن  را  جهان  در  افطار  سفره 
که  زمینه  این  در  جهانی  رکورد 
تاکنون نزد لبنانی ها بود، عنوان کرد.
غیردولتی  انجمن  می شود،  یادآور 
اقدام  لبنان سال گذشته  در  »أجیالنا« 
در  افطار  سفره  بزرگترین  برپایی  به 
جهان با مشارکت ۵۲۰۰ میهمان کرد.

رأی دادگاه آلمان علیه حجاب از نگاه منتقدان و موافقان

نگارش قرآن روی صفحات حریرقرآن سوزی در مرکز اسالمی شمال ایتالیا

نخستین افسر پلیس  ممنوعیت حجاب در مدرسه ای در تایلند برداشته شد 
محجبه در کبک

برپایی بزرگترین 
سفره افطار جهان در 

الجزایر

چرا یک زن رئیس دانشگاه االزهر نمی شود؟ 

۳۰۰ واعظ زن مصری در ماه رمضان، به جنگ ایدئولوژی افراط گرایی رفتند 



مواد الزم:
• برنج:  ۳ پیمانه
• پیاز: ۱ عدد
• سیر: ۵ حبه

• گوجه فرنگی: ۲ عدد
• کنسرو تن ماهی:   ۲ عدد
• سبزی معطر: ۲۰۰ گرم

• کره: نصف پیمانه
• ادویه کاری: ۱ قاشق چای خوری

• نمک و فلفل، زعفران و روغن مایع: به مقدار الزم

طرز تهیه:
پیاز را خاللی کرده و سرخ کنید. وقتی سبک شد، سیر را ریز خرد کنید و 
را اضافه کرده و سپس گوجه  ادویه کاری  از تفت دادن،  بیفزایید. پس  به آن 
فرنگی فیله شده، نمک، فلفل و تن ماهی را به آن بیافزایید و مجددًا تفت دهید . 
ترخون  و  تره، جعفری، گشنیز، شوید  از  ترکیبی  این غذا  سبزی مناسب 
است .   این سبزی را به مواد باال اضافه کرده، پس از ۲ تا ۳ دقیقه تفت دادن، 
به همراه کره و زعفران به برنجی که از قبل خیس کرده اید، اضافه کنید و 
روی حرارت زیاد قرار دهید تا آب برنج جوش آید. در هنگام پخت یکی دو بار 
برنج را هم بزنید. زمانی که آب برنج تبخیر شد، دِر ظرف را بگذارید و حرارت 
را مالیم کنید تا برنج دم بکشد. سپس برنج را در ظرف مورد نظر ریخته و سرو 
کنید .   می توانید نیمی از تن ماهی را در مرحله دو نگه دارید و در زمان سرو 

روی برنج قرار دهید .   بهتر است طعم این پلو کمی تند باشد. 

زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی 
این ها مشاهده می  کنند یک عمل  از  اگر هر کدام  حمایت کنند. 
خیر و یک کار شایسته ای از همسرشان سر می زند، آن را تشویق 
انحرافی   یک  خطایی،  که  کردند  احساس  عکس،  بر  اگر  و  نند  ک
)خدای نخواسته( وجود دارد، سعی در اصالح آن بکنند. یکدیگر 

را در راه خدا کمک و تشویق کنند.
٭ ٭ ٭

زن و شوهر باید سعی کنند که یکدیگر را اصالح کنند. نه مثل 
یک آقا باالسر که مرتب به دیگری نیش بزند؛ نه! مثل یک پرستار، 

یک مادر و پدر دلسوز.
٭ ٭ ٭

وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا 
و اطاعت دستورات الهی و عمل به فرامین خدا. زن و شوهر باید 
همدیگر را در این جهت حفظ کنند. اگر زن می بیند که شوهر او 
با حکمت و اخالق خوش و  را  او  به مسایل دینی است،  بی اعتنا 
ظرافت و زیرکی زنانه، وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد هم اگر 
می بیند زنش بی اعتناست، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. 

این از کارهای اساسی زندگی است.

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

 یقینًا ده ها و بلکه صدها نکته برای هرچه بیشتر نمایاندن 
جذابیت های رمضان برای فرزندان وجود دارد که هر پدر و 
مادری با فکر کردن و خالقیت به خرج دادن می توانند به 
آن ها برسند. آنچه مهم است این است که در این ماه زیبای 
آن ها  تا  بسازیم  زیبا  دلبندمان خاطرات  فرزندان  برای  خدا 

نیز از لذت های ماه مهمانی خدا بیشتر بهره بگیرند.
زنده  را  دوستی  دگر  حس  و  است  شرف بخش  روزه،   
می کند همچنان که در روایات آمده است: روزه واجب شد 
تا فقیر و غنی یکسان باشند. روزه، برای عده ای داروی تلخ 
است و برای بعضی دیگر یک دوای درد و آالم روح و جسم!
ثواب  یقینًا  ماه خدا خوشحال هستند  این  از  که  آن ها 
درک  را  رمضان  ماه  لحظه های  و  روزه داری ها  پاداش  و 
می کنند. لحظه هایی که رسول خدا در آستانه رمضان در 
خطبه شعبانیه فرمودند: نفس کشیدن و خواب شما نیز در 

این ماه عبادت است.
و  شده است  کم  مزاحم ها  شر  که  می کنند  حس  نان  آ
شدن  رفیع تر  برای  می کند  حس  هستند.  بند  در  یاطین  ش
شدند  بهشتی  برای  و  دوزخ  آتش  از  آزادی  برای  و  رجات  د
اعمال  انجام  بهانه است! پس  دنبال  به  اتفاقًا خدا  بندگان، 
ماه های  از  افراد  این گونه  است.  شده  راحت تر  برایشان  یر  خ
را  انتظارش  و  کرده  آماده  ماه  این  برای  را  خود  ذشته،  گ
می کشیدند. روزه برای آن ها بیگانه نیست و چون مشتاقانه 
در انتظار آن بودند پس این ماه برای آن ها سنگین نیست و 
ماه رمضان را همچون داروی شیرین هضم و جذب می کند.
اما عده ای که به پر خوردن و خوابیدن عادت کردند و در 
ماه های دیگر سال در طاعت ها کوشا نبودند و حق الله را رعایت 
نکردند از ماه رمضان لذت نمی برند و ممکن است آن چنان که 
باید هضم و جذبی معنوی نداشته باشند؛ و البته احتمااًل از این 
شافع و مشفع بی خبر یا غافل هستند! لذا باید آن ها را متنبه و 

متذکر نمود بلکه خوش عاقبت شوند و ضرر نکنند.
در این میان به ضمیر پاک کودکان را که نگاه می کنیم، 
داشته باشند،  آشنایی  رمضان  زیبایی های  با  اندکی  گر  ا
رمضان  برای  بزرگ ساالن  از  شادمانی شان  که  ی بینیم  م
بیشتر است! پس به عقل کوچک کودکان نگاه نکنیم بلکه 

به فطرت پاک آن ها نگاهی بیندازیم.
کسانی که خوشحالی و شادمانی کودکان در ماه رمضان 
را نادیده می گیرند و یا به آن اهمیت نمی دهند باعث می شوند 
که آن کودکان زمانی که بزرگ تر شدند به روزه داری آن گونه 
کم کم  است  ممکن  حتی  و  نکنند!  توجه  است  شایسته  ه  ک
غفلت سراغشان آید و ازجمله کسانی شوند که پیامبر)ص( به 
دیگر  ماه های  از  برتر  خدا  نزد  رمضان  دادند:  تذکر  یشان  ا

است. نکند زندگی تان در این ماه با دیگر ایام یکسان باشد.

الزم است فرزندانمان حس کنند که ماه رمضان زندگی 
خاطره های  است  الزم  است.  جذاب تر  البته  و  متفاوت 
این  برای  داشته باشند.  دل  و  ذهن  در  رمضان  از  خوشی 
موضوع به نکات زیادی می توان توجه نمود و پیشنهادات 
زیادی وجود دارد. در ادامه اشاره ای به بخشی از این نکات 

و پیشنهادات خواهد شد به امید این که مؤثر واقع شود.
شاید  را  روزه خوری  بح 

ُ
ق و  روزه داری  ُحسن  کودکان   –

را  جمعی  کارهای  آن ها  اما  نمی فهمند  باید  که  آن طور 

با  آوردن  فشار  و  تحمیل  بدون  را  آن ها  اگر  دارند!  دوست 
و  معنوی  حال  و  حس  رمضان،  شب زنده داری های  لذت 
جذاب سحر، لذت شرکت در مهمانی های افطار و… آشنا 
کنیم و بفهمند این فعالیت های جمعی برای رمضان و برای 
روزه داری است محبت رمضان در دلشان بیشتر خواهد شد.

– این ایام در طول روز چیزی نمی خورند و به برخی آداب 
بیش ازپیش ملتزم هستند و البته از این حال راضی و خرسند هستند!
– والدین از خاطرات کودکی خود و اولین روزه داری ها در آن 
دوران که تجربه اش کردند برای کودکان خود بگویند و از فرزندان 

نیز بخواهند اولین روزه را در ذهن و خاطرات خود ثبت کنند.
با  رمضان  ماه  در  فرزندان  روزانه  برنامه  شود  سعی   –
خوابیدن  دیرتر  مثاًل  باشد  متفاوت  سال  ماه های  دیگر 

به  ولو  باشد  آزاد  برایشان  تا سحر  بودن  بیدار  یا حتی  شب 
بگذرد! و  اماکن مذهبی  یا  پارک  به  رفتن  یا  کارتون  دیدن 

از آن طرف در طول روز فعالیت های انرژی بر کمتر باشد.
والدین  به  تشنگی  و  گرسنگی  است  ممکن  هرچند   –
با  تعامل  و  رفتار  و  گفتار  مراقبت شود  حتمًا  اما  آورد  فشار 
از  عاطفی تر  که  نشود  بد  نه فقط  رمضان  ماه  در  کودکان 
ماه های دیگر سال هم باشد خصوصًا اگر کودک دختر بود. 

این به خاطر عوالم درونی و ذهنی آن هاست.

– فرزندان در انتخاب نوع سحری و افطاری و حتی محل 
خوردن آن مشارکت داده شوند و از آن ها نظرخواهی شود.

و  فرزندان  سحری های  و  افطاری  کیفیت  و  کمیت  به   –
غذاهای فرعی توجه ویژه شود و با اصل تجاهل و تغافل و 
نادیده گرفتن میان وعدها در طول روز از آن ها مراقبت کنید.
راز  و  ایثار  و  عهد  به  وفای  همچون  اخالقی  ارزش های   –
داری و راست گویی وامانت داری و حفظ زبان از خطاها با لحن 
خوب و محبت آمیز به کودکان در ماه رمضان آموزش داده شود.
– نماز و قرآن که مکمل روزه داری هستند و مسجد رفتن 
چون  داد  آموزش  کودکان  به  می توان  بهتر  رمضان  در  را 
مساجد در این ایام فعال تر و حال هوای بهتری نسبت به 

دیگر ایام سال دارند.

اگر کودکان حس کنند روزه داری چیزی  – عیبی ندارد 
شبیه یک بازی است که خدا آن را دوست دارد!

در  مشارکت  به  تشویق  کودکان  اگر  است  خوب  چه   –
کارهای خیرخواهانه در ماه رمضان شوند و از آن ها خواسته 
شود که به فقرا و نیازمندان کمک کنند حتی اگر هم شده 
و  لیوان شربت  دادن  و  خرما  کوچک  جعبه  یک  پخش  با 

چای در مسجد محله و یا… احساس مؤثر بودن کنند.
خوب  بسیار  روش  یک  تنبیه  از  دوری  و  پاداش  و  مسابقه   –
با  دفترچه ای  اگر  است  خوب  مثاًل  و  است  سازی  انگیزه  برای 
عنوان »کارهای خوب من در ماه رمضان« برای آن ها تهیه شود.
تا  – داستان های کودکی بزرگان را برای آن ها نقل شود 
الگو بگیرند و از صبر و تحمل سختی ها در زندگی گفته شود.
– با کودکان و جلوی آن ها از گرما و تشنگی و گرسنگی 
و… شکایت نکنیم. خود نیز بیاموزیم که صبر بر طاعت ها 

لذت بخش و موجب مصونیت از صبر بر عذاب ها است!
– یک ساعت زنگ دار و سجاده و قرآن مخصوص جیبی به 
فرزندان هدیه شود تا خودشان برای همراه شدن با خانواده در 

سحرهای فوق العاده رمضان بیدار شوند و به آن عادت کنند.
سؤال هایشان  به  و  شده  قائل  ارزش  کودکان  برای   –
درباره ماه رمضان و نماز و دین باحوصله پاسخ داده شود 
با احترام نزد شخصی قابل اعتماد مثل  یا اینکه آن ها را  و 

روحانی مسجد ببریم تا به سؤال هایشان پاسخ دهند.
– در این ماه به فرزندان خود خوش نیتی و یتیم نوازی و 

احترام به همسایگان و کاشت نهال و… را آموزش دهیم.
– اگر کودک در ماه های قبل ماه رمضان خطاهایی داشته 
است در این ماه مخصوصًا در شب های قدر او را بخشیده و به 
او گفته شود که تو را بخشیدم! و البته از او نیز بخواهیم که دعا 
کند تا خدا از خطاها و تقصیرات پدر و مادرش چشم پوشی کند.
– عیدی روز عید فطر باید جدی گرفته شود. در روز عید 
فطر با آنچه کودکان دوست دارند و با هدیه ای ویژه از آن ها 

قدردانی شود. حتی اگر کم کاری کرده باشند!
یقینًا ده ها و بلکه صدها نکته برای هرچه بیشتر نمایاندن 
و  پدر  هر  که  وجود  فرزندان  برای  رمضان  جذابیت های 
با فکر کردن و خالقیت به خرج دادن می توانند به  مادری 
آن ها برسند. آنچه مهم است این است که در این ماه زیبای 
خدا برای فرزندان دلبندمان خاطرات زیبا بسازیم تا آن ها نیز 

از لذت های ماه مهمانی خدا بیشتر بهره بگیرند.
یادمان نرود که فرزندان اگر در برابر خدا نافرمان باشند 
قطعًا در برابر پدر و مادر خویش به جسورتر می شوند و اگر با 
فرامین خداوند مأنوس باشند قطعًا با خانواده نیز مأنوس تر 
احسان  دستورات خداوند  مهم ترین  از  چراکه  بود  خواهند 

به والدین است.

مسأله زن و علوم اسالمی را از دو سو می توان بررسی کرد. یکی، جایگاه زن 
در علوم اسالمی، بدان معنا که دانش های کالم، فقه، عرفان و... درباره زن چه 
می گویند؟ دوم، آن که زنان در علوم اسالمی و پیدایش، تحول و گسترش آن، 
چه نقشی داشته اند؟ آن چه در این نوشته بدان پرداخته می شود، امر دوم است.
رشد و بالندگی زنان، پس از بعثت رسول خدا)ص( و در پرتو آیین اسالم، جای 
عامل  پیامبر)ص(،  سیره  و  سخنان  و  قرآنی  آیات  کلی  جهت گیری  ندارد.  تردید 
اصلی این حرکت تکاملی به شمار می رود. آشکار است که مصدر تعلیم و تعلم و 
روی آوردن به دانش و معرفت، در آن عصر، قرآن و حدیث بود و بررسی تعامل 
زنان با این دو مصدر و دانش های مرتبط با آن ها در طول تاریخ اسالم، می تواند 
نکته،  چند  به  توجه  تعامل،  این  بررسی  در  سازد.  روشن  بیشتر  را  حقیقت  این 

فضای بحث را بهتر روشن می سازد.
یک: مسأله زن و علوم اسالمی را از دو سو می توان بررسی کرد. یکی، جایگاه 
زن در علوم اسالمی، بدان معنا که دانش های کالم، فقه، عرفان و... درباره زن 
چه می گویند؟ دوم، آن که زنان در علوم اسالمی و پیدایش، تحول و گسترش آن، 

چه نقشی داشته اند؟ آن چه در این نوشته بدان پرداخته می شود، امر دوم است.
اصلی  منبع  دو  محور  بر  که  است  دانش هایی  اسالمی،  علوم  از  مراد  دو: 
این  آموزه های  تبیین  و  تشریح  به  و  گرفته اند  و سنت، شکل  قرآن  یعنی  دین، 
دینی  پیشوایان  و  اسالم  به  مربوط  حوادث  گزارش  به  یا  و  می پردازند  منبع  دو 

مربوط می شوند.
سه: برای بررسی نقش زنان در پیدایش، گسترش و تحول علوم اسالمی 
و مقایسه آن با نقش مردان، باید شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر گذشته 
را درنظر داشت تا به تحلیل و ارزیابی منصفانه و واقع بینانه رسید. این شرایط را 

این گونه می توان ترسیم کرد:
1. محدودیت های ذهنی و فرهنگی برای آموزش و کارهای علمی زنان: 
تنها  از قرآن  یا  و  بیاموزید  به زنان نوشتن  این که  بر  روایات فراوانی داللت دارد 
سوره نور را به آن ها یاد دهید. چنین روایاتی، گذشته از صحت و سقم آن، در 
شکل گیری ذهنیت فرهنگی مسلمانان تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، باور 
و تلقی عمومی و برخی از متفکران چنین بوده که زن برای رفع نیازهای جنسی 

مرد و یا حداکثر تولیدمثل خلق شده است.

2. وظایف خانه داری، همسرداری، زادن، شیردادن و رسیدگی به فرزندان: 
در دوران گذشته، این امور، عمده فرصت زن ها را به خود اختصاص می داده 
چنان که  نمی گذاشته است؛  باقی  آموزشی،  و  علمی  کارهای  برای  را  وقتی  و 
دیگری  وظایف  آنان  از  و  شوند  ممحض  تعلم،  و  تعلیم  در  زنان  نبوده  مرسوم 
درخواست نشود، آن گونه که برای مردان طالب علم، چنین بود و اگر به کار علم 
به  نبود  دیگر الزم  و  تأمین می شد  آنان  زندگانی  اشتغال داشتند،  و علم آموزی 

شغل و حرفه و پیشه ای بپردازند.
و  نوشته اند  مردان  را  تاریخ  بگذریم،  که  این ها  همه  از  مذکر:  تاریخ   .3
ازاین رو، بسیاری از زوایای زندگی علمی زنان در کتب تاریخ به ثبت نرسیده و یا 

در البه الی مطالب فراوان مربوط به مردان، گم شده است.
بودند  زنانی هم  این زمینه می نویسد:»...  »آیت الّله عبدالّله جوادی آملی« در 
اباذرگونه که اواًل در صحنه جنگ کاماًل حضور داشتند و برای تشجیع نیروهای 
اعزامی و رزمی، از آیات قرآن و احادیث رسول خدا)ص( استمداد می کردند و دعوت 
و رهبری این ها بر محور قرآن کریم بود. آنان از آیات قرآن به اندازه کافی اطالع 
عنوان  به  آن ها  از  و  می کردند  تالوت  خود  جای  در  را  آیات  به موقع،  و  داشتند 
دلیل استفاده می کردند؛ و نه تنها در زمان قدرت، بلکه در زمان ضعف نیز حضور 
اباذرگونه  آیات، مدد بگیرند و  از  بتوانند  ذهنی شان نسبت به قرآن باعث شد که 
اعتراض کنند، چه این که به هنگام قدرت نیز همچون مالک اشتر دفاع می کردند. 
اگر کارهایی که زنان اباذرگونه، در جنگ ها و صحنه های سیاسی اسالم کردند، 
ده ها بار گفته می شد و به صورت فیلم تبلیغی درمی آمد و ده ها کتاب در آن زمینه 
نوشته می شد، آنگاه مشخص می شد که زن ها در پیش برد مسایل نظامی در صدر 

اسالم، همچون اباذر و مالک اشتر، در صحنه بوده اند«)1(.
زنان در علوم اسالمی می تواند  تاریخی درباره نقش  بررسی  و  پژوهش  چهار: 
نمایش  به  را  زنان  توانایی  و  به دنبال داشته باشد: 1. استعداد  را  نتایج  و  این فواید 
بطالن  خط  عرصه ها  این  در  زنان  بی استعدادی  و  ناتوانی  تلقی  بر  و  می گذارد 
می کشد؛ 2. میزان حضور اجتماعی زنان را نشان می دهد؛ 3. نگاه فرهنگ های 
به زن نشان می دهد؛  تاریخی، نسبت  را در دوره های مختلف  مختلف مسلمانان 
چراکه حضور علمی زنان در ادوار مختلف تاریخی و فرهنگ های مختلف، یکسان 
نبوده است؛ 4. الگویی از تاریخ و میراث گذشته برای نسل امروز ارائه می کند که 
می تواند به پاره ای بی هویتی های فرهنگی و از خودبیگانگی ها پاسخ مناسب دهد.

پنج: تألیفات مستقل در زمینه تأثیر و نقش زنان در علوم اسالمی بسیار اندک است.
بخش یک: منبع شناسی سهم زنان در نشر حدیث

الف. کتب طبقات و رجال )شیعه و اهل سنت(
یا  بلکه  نشده است،  زنان تضعیف  از  این کتب، هیچ یک  از  در هیچ یک   .1

توثیق و مدح دارد و یا درباره آنان سکوت شده است؛
زنان  معرفی  از  ضعفاست،  معرفی  ویژه  که  غضائری  ابن  الرجال  کتاب   .2

خالی است؛
3. تعداد راویان زن در این منابع، با تکرار 996 َتن است؛

4. سایر منابع رجالی شیعه، از معرفی زنان ُتهی است.
ادامه دارد...

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

مانند یک پرستار 
نه آقاباالسر

و  »اسماعیل«  نام  به  برادر  دو 
ارث  روستاها،  از  یکی  در  »ابراهیم« 
پدرشان یک تپه کوچکی بود که یکی 
سمت  در  دیگری  و  سمت  یک  در 

دیگر تپه، گندم دیم می کاشتند.
محصول  همیشه  اسماعیل 
کافی برداشت می کرد؛ ولی ابراهیم 
قبل از پرشدن خوشه ها گندم هایش 
دچار  یا  و  می سوختند  تشنگی  از 
آفت شده و خوراک دام می شدند و 

او ضرر می کرد.
است.  مرغوب  تو  زمین  کنیم،  عوض  را  زمین هایمان  بیا  گفت:  ابراهیم 

اسماعیل عوض کرد، ولی ابراهیم باز محصولش همان شد.
که  دید  و  بود  اسماعیل  کنار  ابراهیم  آذرماه،  در  زمین  گندم پاشی  زمان 
و همان  او می کرد  را می کند که  و همان کاری  نمی کند  کار خاصی  اسماعیل 

بذری را می پاشد که او می پاشید.
در راز این کار حیرت ماند. علت را از او پرسید.

 اسماعیل گفت: من زمانی که گندم بر زمین می ریزم در دلم در این فصل 
سرما، پرندگان گرسنه را که چیزی نیست بخورند، را هم درنظر می گیرم و گندم 
بر زمین می ریزم که از این گندم ها بخورند؛ ولی تو دعا می کنی پرنده ای از آن 
نخورد تا محصولت زیادتر شود. دوم این که تو آرزو می کنی محصول من کمتر 
از حاصل تو شود، در حالی که من آرزو دارم محصول تو از من بیشتر شود. پس 
بدان انسان ها نان و میوه دل خود را می خورند. نه نان بازو و قدرت فکرشان را. 
برو قلب و نیت خود را درست کن و یقین بدان در این حالت، همه هستی و جهان 

دست به دست هم خواهند داد تا امورات و کارهای تو را درست کنند.

کسادی بازار
می گوید:  خیاط«  رجبعلی  »شیخ  فرزندان  از  یکی 
به  معروف  نهاوندی«  عابد  میرزا  حج  »مرحوم  روزی 
»مرشد چلویی« خدمت جناب شیخ رسید و از کسادی 
بازارش گله کرد و گفت: داداش! این چه وضعی است 
که ما گرفتار آن شدیم؟ دیر زمانی وضع ما خیلی خوب 
بود، روزی سه چهار دیگ چلو می فروختیم و مشتری ها 
فراوان بودند، اما یک باره اوضاع زیرورو شده، مشتری ها 
اکنون  و  افتاده،  سکه  از  کارها  رفتند،  پس  یکی یکی 

روزی یک دیگ هم مصرف نمی شود؟
که  است  خودت  تقصیر  فرمود:  و  کرد  تأملی  شیخ 

مشتری ها را رد می کنی!
مرشد گفت: من کسی را رد نکردم، حتی از بچه ها 

هم پذیرایی می کنم و نصف کباب به آنها می دهم.
شیخ فرمود: آن سید چه کسی بود که سه روز غذای نسیه 
خورده بود؛ بار آخر او را هل دادی و از در مغازه بیرون کردی؟
مرشد سراسیمه از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پی 
آن سید راه افتاد، او را یافت و از او پوزش خواست، و پس 
از آن تابلویی بر در مغازه اش نصب کرد و روی آن نوشت:
به  دستی  وجه  شما.  به  حتی  می شود،  داده  نسیه   

اندازه وسعمان پرداخت می شود.
منبع: تجارت بهشت، ص۲۰، به نقل از کیمیای محبت، ص ۱۴۱-۱۳۹.

دو برادر

استفاده از ماه مبارک رمضان برای تربیت فرزندان

بررسی نقش زنان در احادیث

پلو بندری
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والیت و حکومتوی

کتاب معرفی شده در چالش  کتابخوانی نوروز شبکه کوثرنت
ایام  در  مطالعه  اما  خواند؛  کتاب  باید  همیشه 
معمول،  دل مشغولی های  سایر  از  فارغ  تعطیل، 

لذت دوچندان دارد.
پی  در  و  نوروز  تعطیالت  فرصت  به  توجه  با 
به  نسبت  مجازی،  فضای  در  اخیر  هجمه های 
مردم ساالری  فقیه،  والیت  اسالمی،  حکومت 
دینی و مسایلی از این دست، تصمیم گرفتم کتاب 
»والیت و حکومت« را که برگرفته از بیانات مقام 
در  مطالعه  برای  است،  رهبری)مدظله العالی(  معظم 

ایام تعطیالت آغاز سال، انتخاب کنم.

در این کتاب، از مسأله نبوت و بعثت نبی که سرآغاز یک انقالب درونی در وجود 
نبی و یک میل به ایجاد انقالب بیرونی است، مطلب آغاز شده و با بیان معنای 

والیت که نوعی پیوند و ارتباط عمیق است، به ارتباط میان آن دو رسید. 
در ادامه اشاره شد که طبق یکی از اصول اسالمی، حاکمیت تنها از آن خداست 
و هیچ شخصی بر دیگری هیچ نوع تسلط و حکومتی ندارد جز آن جا که از جانب 
خدای متعال باشد  و این سلسله والیت که از خدا به نبی و سپس اوصیای مکرم 
از  فارغ  که  نمود  رخ  فقیه  به شکل والیت  درزمان غیبت  ایشان منصوصًا رسید، 
دالیل شرعی و نقلی، تنها دلیل عقلی »لزوم عمل به تمام اوامر الهی« که نیازمند 
وجود یک نظام و حکومت اسالمی به رهبری فردی عالم و عادل و با تقوا است، 

کفایت می کند.
و  »والیت  کتاب  مطالعه  گفته شده،  مطالب  پیرامون  تفصیلی  مطالعه  برای 
حکومت« را توصیه می کنم. این کتاب از سوی انتشارات صهبا به چاپ رسیده است.
* زهرا کردلو

بردن  باال  کوثرنتی(،  )احسنِت  الیک  و  نظر  ارسال 
به  آمار گروه ها و جمع های طلبگی و دین دارانه و دست 
کوچکی  بخش  تنها  شاید  ارزشمند  مطالب  کردن  دست 
از رسالت یک طلبه در فضای مجازی باشد. فعالیت هایی 
که از عهده هر کاربری با دغدغه های دینی ساخته است 
دارد.  مجازی  فضای  در  مصرف کنندگی  نقش  بیشتر  و 
وظیفه طلبه از آنجا شروع می شود که درس دین خوانده 
انتظار می رود در فضای مجازی درس پس بدهد؛ آن  و 
هم نه با کپی پیست و ایفای نقش به عنوان یک سیاهی 
به  مجازی  فضای  در  فاخر  محتوای  تولید  با  بله  لشکر، 

زبان روز و مخاطب پسند. 
فضای  در  ذهنت  ورودی  این که  نیست.  ساده ای  کار 
و  باشد  عربی  زبان  به  بعضًا  و  حوزوی  دروس  کالسیک 
با  و  بدهی  برق  و  زرق  محتوا  همان  حفظ  با  را  خروجی 
چاشنی قلم شیرینت به فارسی سلیس برای مخاطب لذیذ 
کنی. ما اسمش را می گذاریم »بازآفرینی محتوای دینی«.

محتوای  »بازآفرینی  عنوان  با  همایش  دو  تاکنون 
برگزار شده  از سوی مرکز فناوری حوزه خواهران  دینی« 
به این منظور دریافت شده است،  آثار زیادی از طالب  و 
حال زمان آن رسیده که یک گام به جلو بنهیم و زمینه را 
برای آموزش کاربردی و انتشار محتواهای تولیدی طالب 

در فضای مجازی فراهم کنیم.
برگزاری  در  جدیدی  فصل  سرآغاز  هدف،  این 
کمپین های شبکه کوثرنت و این بار با عنوان »پویش تولید 

محتوا« در فضای مجازی است.
ارائه  قالب  و  روش  یک  دینی  محتوای  بازآفرینی 
فکری  تغذیه  نیازمند  و  است  به مخاطب  دینی  محتوای 
ماه مبارک رمضان، مفاتیح الجنان  به مناسبت  و محتوا. 
را گشودیم و با یاری از برکت شب و روز رمضان، دعای 

ابوحمزه ثمالی را سرلوحه آثار تولیدی قرار دادیم.
عنوان  با  کوثرنت  شبکه  در  محتوا  تولید  پویش  اولین 
و  طالب  آثار  پذیرای  »همنوا_با_ابوحمزه«  هشتگ  و 

کاربران شبکه کوثرنت است. در این پویش هر شبک یک 
فراز از دعای ابوحمزه که قابلیت بازآفرینی دارد در اختیار 
کاربران قرار می گیرد. سه ناظر محتوایی، ادبی و هنری بر 
مطالب تولیدی نظارت دارند و بهترین مطالب در گروهی 

با همین نام بازنشر می شود.
جهت  نهایی  داوری  از  پس  گروه  این  در  ارسالی  آثار 
معرفی خواهند  اینترنتی  و سایت های  کانال ها  به  انتشار 
مشام  به  را  ابوحمزه  خالصانه  مناجات های  عطر  و  شد 
خداجویان خواهند رساند. همنوا با ابوحمزه اولین پویش 
از سری پویش های تولید محتوا در فضای مجازی است 
است.  برگزاری  حال  در  نیز  کوثربالگ  در  زمان  هم  که 
تقویت  با  خواهران  حوزه  استادان  و  طالب  امیدواریم 
توانایی های ادبی و هنری خود در زمینه تولید محتوا و با 
عطف نظر به نیازهای روز و شبهات وارده بر دین، بتوانند 
روز به روز سهم بیشتری در افزایش غنای وب فارسی در 

فضای مجازی ایفا کنند.

سهم ما رد تولید محتوا رد فضای مجازی

گروه های کوثرنت، جمع های طلبگی متنوع و جذابی هستند که می توانید 
از گروه های علمی و آموزشی تا آشپزی و هنرهای طلبگی و به عبارتی از شیر 
یافتن یک گروه در  پیدا کنید! برای جستجو و  آنها  را در  تا جان آدمیزاد  مرغ 
کوثرنت)در نسخه وب(، بهترین روش، پیدا کردن آن با استفاده از لینک گروه 
سمت  در  گروه ها  آیکون  روی  ندارید  را  گروه  لینک  اگر  است.  آدرس  نوار  در 
راست باالی صفحه کلیک کنید. با کلیک روی این آیکون شما به صفحه اصلی 
گروه ها منتقل می شوید. در سمت راست صفحه جدید، ستونی وجود دارد که 
به نوعی گروه ها را بر حسب مالک و معیار خاصی برای شما دسته بندی کرده و 

کار جستجو را آسان تر کرده است.
کادر جستجو: در کادر جستجو می توانید نام کامل یا بخشی از نام گروه را 
وارد کنید و سپس روی آیکونی که به شکل ذره بین است کلیک کنید تا گروه 

مورد نظر شما در دسترس قرار بگیرد.
همه گروه ها: این گزینه همه گروه های کوثرنت)اعم از خصوصی و عمومی و در 
موضوعات مختلف( را به شما نشان می دهد. در کادر معرفی هر گروه می توانید تعداد 
اعضا و مطالب ارسال شده به گروه را ببینید و اطالعاتی اجمالی از آن به دست آورید.

همچنین در زیر هر کدام از این کادرها یکی از عبارات»پیوستن به گروه«، 
روی  بر  کلیک  با  می شود.  مشاهده  عضویت«  »درخواست  یا   گروه«   »ترک 
انتخاب »ترک  با  به گروه های عمومی ملحق می شوید.  به گروه شما  پیوستن 
انتخاب  با  و  می شوید  خارج  بوده اید  عضو  آن  در  که  گروهی  از  شما  گروه« 
»درخواست عضویت« که برای خصوصی فعال است، سیستم برای مالک آن 
گروه درخواست عضویت شما را ارسال می کند و شما باید منتظر تصمیم مدیر 

آن گروه برای الحاق یا عدم الحاق به آن گروه خصوصی باشید.
گروه های تأیید شده: گروه هایی که در این لیست وجود دارند گروه هایی هستند 
که توسط شبکه کوثرنت ایجاد شده اند. معمواًل اعضای این گروه ها به طور سیستمی 
گروه های  شده،  تأیید  گروه های  جمله  از  مثال  برای  می شوند.  ملحق  گروه  آن  به 
به  مشغول  طالب  همگی  گروه ها  این  اعضای  است.  مجازی  آموزش  به  مربوط 
و  اطالعیه ها  از  اطالع  جهت  که  هستند  غیرحضوری  و  مجازی  دوره  در  تحصیل 
تعامل با مسئوالن آموزش غیرحضوری به طور سیستمی به این گروه ها ملحق شده اند. 
در گوشه سمت چپ همه این گروه ها یک عالمت تیک سبز رنگ مشاهده می شود.

جدیدترین گروه ها: در این لیست شما می توانید جدیدترین گروه های ایجاد 
شده را ببینید.

گروه های ناظر: در این لیست شما نام گروه هایی را می بینید که مالک آنها، 
شما را به عنوان ناظر آن گروه برگزیده است.

گروه های عضو: در این لیست گروه هایی قابل مشاهده هستند که در آنها عضو 
هستید. به همین دلیل اینجا دیگر دکمه »پیوستن به گروه« یا »درخواست عضویت« 
دیده نمی شود بلکه دکمه »ترک عضویت« در همه کادرها وجود دارد و شما می توانید 
از هر گروهی که تمایلی برای ادامه عضویت در آن ندارید خارج شوید. این ها همان 
با  مشاهده اند.  قابل  شما  برای  عمومی  رواق  در  آنها  مطالب  که  هستند  گروه هایی 

خروج شما از هر گروه، مطالب آن در رواق برای شما قابل مشاهده نخواهد بود.
گروه های من: در این لیست شما نام گروه هایی را می بیند که خودتان مالک آنها هستید.

که  دعوت نامه هایی  دکمه  این  روی  بر  کلیک  با  عضویت:  دعوت نامه های 
معرفی  کادر  روی  کلیک  با  است.  رویت  قابل  فرستاده اند  برای شما  گروه ها  مالکان 
دست  به  گروه  به  راجع  اطالعاتی  می توانید  شوید  ملحق  آن  به  آنکه  بدون  گروه، 
بیاورید. اگر مایل بودید به گروه ملحق شوید گزینه »قبول« را کلیک کنید و اگر تمایلی 

برای حضور در آن گروه ندارید با کلیک بر روی گزینه »رد«، دعوتنامه را رد کنید.
عالوه بر تقسیم بندی فوق، شبکه کوثرنت دسته بندی و تقسیم بندی موضوعی 
هم برای گروه ها مهیا کرده است. شما می توانید گروه مورد نظر خود را در یکی از 
دسته بندی های »علمی پژوهشی« ، »دروس حوزوی« ، »تربیتی و تبلیغی« ، »دین 
و مذهب« ، »فرهنگی و اجتماعی« ، »مدارس و استان ها« ، »هنر و سرگرمی« و 
»رایانه و موبایل« بیابید. برای مثال اگر دنبال گروه مدرسه خود هستید در قسمت 

مدارس و استان ها به سهولت می توانید گروه مدرسه خود را پیدا کنید. 
با توجه به تخصصی و روشن بودن موضوع هر گروه، جلب همکاری کاربران به عنوان 
ناظر در گروه ها و ایجاد محیطی برای فعالیت جمعی و تعامل یک سویه یا دو سویه و همچنین 
تغییرات اخیر شبکه کوثرنت در باب ارسال پست  های عمومی و ارسال در حلقه، در دو ماه 
افزایش چشم گیری  گروه ها  در  مطالب  ارسال  و  به سمت عضویت  کاربران  گرایش  گذشته 
خود،  عالقه  مورد  گروه های  به  پیوستن  و  گروه ها  در  با جستجو  هم  لذا شما  است.  داشته 

فعالیت تان را در شبکه کوثرنت هدفمندتر کنید و از این فضا بهره الزم را کسب کنید. 
* رقیه رحیمی

دست هایم ظرف ها را می شستند، و ذهنم حتی جایی که پایم قد نمی داد سیر می کرد. به خودم که آمدم 
دیدم صدای دخترم نمی آید. سرم را تکان دادم و زیر لب گفتم: خدا به خیر بگذراند....

تا دیدمش فریاد زدم : باران....!
از جا پرید. فهمید مچش را گرفته ام؛ هول شد، مداد را پرت کرد و با صدای کودکانه ای که التماس از 

آن می بارید به عربی گفت: ماما انتی التدگینی... خوش؟! یعنی مامان تو منو نزن باشه؟!
زانو  به  بزنم، می رود یک گوشه سر  نازپرورده من، سرش داد هم که  برایش سوخت. کوچولوی  دلم 

می گذارد، گریه می کند و می گوید: مامانی منو زده!
گره ابروهایم باز شد؛ لبخندی زدم و آغوشم را برایش باز کردم. دلم نیامد حتی گله کنم. تمام مدتی 
که برای پاک کردن شاهکار هنری دخترم، پاک کن را روی دیوار می سابیدم و انگشتم تاول می زد، به 
مظلومیت آن لحظه اش فکر می کردم. هم می دانست اشتباه کرده و سزاوار تنبیه است و هم می دانست 
تحمل کمترین تنبیه مرا ندارد. تازه پناهگاه دیگری هم غیر از آغوش مادری که آمده بود تنبیه اش کند، 

سراغ نداشت.
دست گذاشت روی احساس مادری ام؛ یک جمله گفت، بخشیده شد و رفت پی بازی اش. نمی دانم 
خدا چقدر صبوری می کند برای نبخشیدن بنده ای که دو زانو نشسته، بی هیچ مقدمه ای می گوید: »إلهی 

التَؤدبِنی ِبُعُقوَبِتک«
یعنی خدایا من می دانم چه غلطی کرده ام؛ ولی تو برای ادب کردنم، مرا نزن. حتی با اخم تنبیهم نکن. 

جور دیگری ادبم کن؛ تاب اخم تو را هم ندارم.
خدایی که مهربان تر از مِن مادر است، گمان نمی کنم که برای نبخشیدنم، تا آخر دعا صبوری کند. 

همان خط اول شاید، کوله ام را سبک کند!
* شیما حمیداوی

قلبی  خواسته  و  شعار  با  تنها  اسالمی  زندگی  سبک 
اهداف  با  روزانه  برنامه  تطبیق  گاهی  نمی آید.  دست  به 
و  نیست  میسر  سادگی  به  روزمره،  زندگی  در  ارزش ها  و 
از فناوری  متحمل رنج و صرف زمان می شویم. استفاده 
روز در خدمت به پیاده سازی سبک زندگی اسالمی، این 
مسیر را تسهیل خواهد کرد و مانند یک دوسِت همیشه 

همراه، نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.
حاوی  هوشمند  نرم افزاری  امین،  اسالمی  دست یار 
شما  است.  اسالمی  زندگی  سبک  جامع  ابزارهای 
دست یار  نرم افزار،  چندین  نصب  جای  به  می توانید 
اسالمی امین را نصب و از ابزارهای مختلف آن استفاده 
کنید. هر کدام از این ابزارها مثل یک نرم افزار کاربردی و 

مستقل عمل می کنند.
ابزارهای زیر  در آخرین نسخه دست یار اسالمی امین 
و  رابط کاربری بسیار ساده  با  و  نیازهای دینی  بر اساس 

جذاب در اختیار شماست: 
• تقویم: نمایش تقویم، ویجت تقویم، نمایش تقویم 

و مناسب ها در اعالنات و... .
• اوقات شرعی: نمایش اوقات شرعی، پخش اذان، 

انتخاب موذن، نمایش اوقات شرعی در اعالنات و... .

• قبله نما: نمایش توسط سنسور قطب نما و توسط 
نقشه گوگل.

از  بعد  صوت  پخش  نماز،  انتخاب  شمار:  رکعت   •
سجده ها، اعالم تشهدها و... .

امکان  شده،  تعریف  ذکرهای  وجود  شمار:  ذکر   •
اضافه کردن ذکر جدید توسط کاربر، حالت های مختلف 

ذکر گفتن، تنظیمات، یادآور ذکر گفتن و... .
نمایش مساجد اطراف شما روی  مساجد اطراف:   •

نقشه، امکان مسیریابی به مسجد مورد نظر.
• امامزاده های اطراف: نمایش امامزاده های اطراف 

شما روی نقشه، امکان مسیریابی به امامزاده مورد نظر.
و  روز  هوای  و  آب  وضعیت  نمایش  هوا:  و  آب   •

روزهای آینده.
نماز  به  اتصال  آموزش  جماعت:  نماز  به  اتصال   •

جماعت.
•  شکیات: شکیات و احکام آن ها در نماز.

کافه  سایت  در  می توانید  را  امین  اسالمی  دستیار 
ارسال  بخش  از  پروفایل  صفحه  در  و  کنید  دانلود  بازار 
و  نظرات   mobile@aminidc نشانی  یا  درخواست 
پیشنهادات خود را برای بهبود این نرم افزار ارسال نمایید.

گروه محبوب خود را پیدا کنیم
آموزش جستجو در گروه های کوثرنت

مرا نزن
»یکی از یادداشت های برگزیده در پویش تولید محتوای همنوا با ابوحمزه«

دست یار اسالمی امین چیست؟


